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GİRİŞ 

 

İnsanoğlunun hayatını idame ettirebilmesi için örgütlü bir topluluk oluşturması 
gerektiği ilk hukuk derslerinden birisidir. Çünkü insan sosyal bir varlıktır ve diğer insanlara 
ihtiyaç duyar. İşte bu örgütlü yaşam biçimi, toplum içindeki birilerinin düzenleyici olarak 
belirlenmesini gerektirir. Bu belirleme çeşitli örgüt yapılarının biçimini de ortaya koyar. 
Aristokrasi, oligarşi veya demokrasi gibi. Ancak toplumsal yapı her ne şekilde oluşursa 
oluşsun, yönetici kadroyu meydana getirenlerden  bazıları ellerinde tuttukları bu yönetme 
imtiyazını, bazen kamu yararı dışında kullanma eğilimine girebilirler. Diğer bir deyişle bu 
yetkiler kişisel yararlar için kullanılabilir. Bu durumda kamu görevlisi yetkilerini kurallara 
aykırı olarak kullanmıştır. Yetkilerin kurallara aykırı kullanımı örgütlü toplumun alt 
yapısını oluşturan hukuk kurallarının ihlali niteliğinde olup, tedbirler üretilmediği takdirde 
örgütsel yapının çökmesine ve toplumsal kaosa yol açabilecektir. Bu şekilde, kamusal 
yetkinin kişisel menfaatler için kullanılması yolsuzluk olarak ifade edilmektedir. 

 

Yolsuzluğun çeşitli sebepleri vardır: Toplumsal yozlaşma, gelir dağılımında 
adaletsizlik, kamu görevlilerinin atanmasında liyakatin gözetilmemesi, kamu görevinin 
yeterince saydamlaştırılamaması gibi.  

 

Yolsuzluk, hukuki, sosyal ve ekonomik çeşitli olumsuzluklara yol açar. Belki 
bunlardan en önemlisi yolsuzluk sebebiyle devlete olan güvenin azalması ve devletin varlık 
sebebinin sorgulanır hale gelmesidir. Yolsuzluk hukukun üstünlüğü, demokrasi ve insan 
hakları için önemli bir tehlike oluşturmaktadır. Yolsuzluğun olduğu yerde hukuk devletinin 
önemli gereklerinden biri olan eşitlik  ilkesi zedelenir. 

 

Dünyada çeşitli kuruluşların yaptığı araştırmalar, rüşvetin boyutunun oldukça büyük 
olduğunu göstermektedir. O halde gerek dünyada gerekse ülkemizde yolsuzlukla mücadele 
konusunda gerekli tedbirlerin üretilmesi büyük önem taşımaktadır. Burada çeşitli 
tedbirlerin ortaya konabileceği anlaşılmaktadır. Ancak  çalışmanın kapsamının son derece 
geniş olması sebebiyle, konunun yalnızca hukuki boyutu ile ilgilenilecek, hukuki yapı ile 
ilgili olduğu ölçüde diğer bilim dallarına müracaat edilecektir.  

 

Mevcut hukuki düzenlemeler yolsuzluğu teşvik eder mahiyette ise bu sistemin 
mutlaka değiştirilmesi lazımdır. Demokratik rejimlerde, Devletin temel hukuki yapısını 
belirleyen ve bu sistemi değiştirecek olan organ ise  yasama organıdır. Yasama organı 
tarafından gerekli tedbirler alınmazsa yolsuzlukla mücadele başarılı  olamaz ve temiz  
yönetime geçilemez. Temiz toplum ancak saydam yapının ürünüdür. Saydam (şeffaf) yapı 
ise ancak demokratik toplumlarda gerçekleştirilebilir. 
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Her şeyden önce, yolsuzlukla mücadele için Devletin geleneksel yapısında  ve kamu 
yönetimi anlayışında değişiklikler yapılması, bir diğer ifade ile iyi yönetim anlayışının  
geliştirilmesi gerekir. Devletin geleneksel yapısının değiştirilmesi ve iyileştirilmesi, 
yolsuzluk ve usulsüzlüklere bir çözüm olarak ortaya çıkacaktır.  

 

Gerçek anlamda yolsuzlukla mücadele ancak sistemin değiştirilmesi, reformlar 
yapılması ile gerçekleştirilebilir, bir başka anlatımla yolsuzlukla mücadele sistemin 
kendisinden bağımsız düşünülemez. Yolsuzluk yapanların bulunarak cezalandırılması yada 
ahlaken ayıplanması yerine sistem üzerine  yoğunlaşılmalıdır. Bu çalışmada, sistemin iyi 
yönetim tarzında geliştirilmesi halinde ve hükümetlerin değişmesi halinde değişmeyecek 
tarzda kurumsallaştırılması durumunda yolsuzlukla mücadelede başarılı olunabileceğini tezi 
ileri sürülmektedir. Uzun süreli ve sürdürülebilir stratejiler hukuki reformların 
gerçekleştirilmesi ile sağlanabilecektir. Tarafımızdan yapılacak çalışma ile bu tezin 
doğruluğu araştırılmaya çalışılacaktır. 
 

Yolsuzlukla mücadelede önlemlerinden biri olarak tarafımızdan iyi yönetimin 
geliştirilmesi önerilmektedir. İyi yönetim çeşitli Uluslararası  örgütlerin kararlarına konu 
olmuş bir husustur. Doktrininde de bir çok yazar iyi yönetim hususlarında görüşler öne 
sürmüşlerdir. Bu çalışmada Avrupa İyi Yönetim Kodu esas alınmış ve bu yönde 
araştırmalar yapılmıştır. Ülkemizde halen bir genel idari usul kanunu çıkarılamamıştır. 
Ancak genel idari usulün bir parçası olan Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çıkarılmıştır. Bilgi 
Edinme Hakkı Kanunu ile birlikte özellikle kamu görevlilerinin sicil notu öğrenme talepleri 
bir anlayış değişikliğine yol açmıştır. Zira Kanundan önce sicil notlarının öğrenilmesinin  
gizlilik taşıdığı kabul edilirken, Kanunun uygulanması ile birlikte görevlilere kendileri ile 
ilgili yapılan işlemlerden haberdar olma hakkı tanınmıştır. Genel idari usulun ve daha geniş 
boyutuyla iyi yönetimin sağlanması, kamu görevlilerinin keyfi davranışlarda bulunmasını 
engelleyecek, şeffaf bir idare sayesinde işlemler yönetilenler tarafından takip edilerek kamu 
oyu denetimi sağlanacak ve yolsuzluklar önemli ölçüde azalacaktır. 

 

Gerek yolsuzluğun maliyetinin yüksekliği, gerekse iyi yönetim anlayışının ve idari 
tasarruflarda şeffaflığın sağlanmasının  keyfiliği ve yolsuzluğu öneyebilir olması konunun 
araştırılmasını önemli kılmaktadır. 
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I. BÖLÜM 

 

İYİ YÖNETİM 

 

A. GENEL OLARAK 

 

Sosyal hayatın daha düzenli yürütülebilmesi için bir devlet örgütü öngörülmüş ve bu 
düzenin sağlanması için bir hukuk nizamı oluşturulmuştur. Devlet bazen öyle bir hukuksal 
sistem ortaya koyar ki, insan onuruna yakışmayan bazı davranışlarda bulunulmasına 
rağmen bu davranışlar hukuka aykırılık oluşturmayabilir. Hukukun üstünlüğüne 
dayanmayan bir rejimde insan haklarından, eşitlikten, tarafsızlıktan söz etmek mümkün 
olmayacaktır. Bu durumda kamu görevlileri tarafından yapılan davranışlar kurallara uygun 
olmakla birlikte sistemden kaynaklanan sorunlardan dolayı iyi yönetimden 
bahsedilemeyecektir.  

 

Hukuk, düzenin sağlanması için devlete bir takım yetkiler bırakmaktadır. Bu 
yetkiler devlet adına kamu görevlileri tarafından kullanılmaktadır. Ancak devlete atfedilen 
bu yetkilerin zaman zaman  kamu görevlileri tarafından kurallara aykırı olarak 
kullanıldığına rastlanmaktadır. Hata, ihmal gibi sebeplerle hukuk dışına çıkma ya da 
kişilere kötü muamelede bulunma hallerinde kamu görevlilerinin bir menfaati 
bulunmayabilir, ancak bu halde kötü yönetim bulunmaktadır. O halde kötü yönetim 
yalnızca hukuka aykırı eylemlerle değil, aynı zaman da kanunlara uygun olarak ta 
gerçekleştirilebilir.  

 

“Haksız olarak vatandaşlıktan çıkarılan, yurtdışına çıkması yasaklanan, oturduğu  
ev için istimlak kararı alınan, kış günlerinde eşinin çalışması çocuklarının okul 
durumu gözetilmeksizin görev yeri değiştirilen, sicilleri bozularak yükselmesi 
engellenen bireyin üzüntüsü ve duygularını bir an için somutlaştırabilirsek, idari 
yargı kararlarının onu tatmin yönünde ne kadar yetersiz kaldığını anlayabiliriz. Şu 
halde aslolan hukuk dışı işlemlerle bireylerin hak ve menfaatlerini ihlal etmemek, 
eğer böyle bir ihlal vaki olmuş ise bunu mümkün olan en kısa sürede ortadan 
kaldırmaktır.”1 

 

İyi yönetim konusunda iç hukukumuzda sadece bilgi edinme hakkına yönelik kanun 
ve yönetmelik çıkarılmış olup, idari usul kanununun çıkmamış olması sebebiyle, çalışmanın 
bu bölümünde Avrupa İyi Yönetim Kodu kaynak olarak alınmıştır. 

 

                                                
1 Alan Nuri, İdari Usul ve İdari Yargı, DD, 2000, Sy.102, s.11. 
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B. İYİ YÖNETİM TANIMI 

 

Bir toplumun birlik içerisinde huzur ortamında geleceğini oluşturabilmesi için bir 
takım ortak değerleri   paylaşması gerekmektedir. Bu toplumsal değerlerin başında evrensel 
değerler olan insan onuru, özgürlük, eşitlik ve dayanışma  gelmektedir. Karar alma 
organlarının seçimle iş başına geldiği rejim olan demokrasi ortamında insan hakları ve 
özgürlük daha iyi yaşatılabilir ve hukukun üstünlüğü gerçekleştirilebilir.  İşte iyi yönetim 
(good administration) böyle bir ortamın mevcut olduğu, bireylerin devlete karşı korunduğu 
bir ortamı ifade etmektedir. 

 

İyi yönetim idare açısından bir mükellefiyet, yönetilenler açısından bir hakkı ifade 
eder. İyi yönetimin ne olduğunu belirlemek için yapılan tanımları ortaya koymak 
gerekmektedir. Bir tanıma göre ;  

 

“İyi yönetim, bireyin, insan onuruna yakışır bir muameleye tâbi tutulduğu, makul ve 
haklı her türlü beklentisinin gerçekleştiği, her zaman yanında hissettiği, kendisine 
güven duyduğu şeffaf bir yönetimdir.”2 

 

Bu tanımda birey ön plana çıkarılarak liberal bir yaklaşım gösterilmiştir. Bu tanımda 
yer verilen insan onuru Avrupa Temel Haklar Şartının 1. maddesinde yaşam hakkından 
önce yer verilmiştir. Buna göre “İnsanlık onuru, ihlal edilemez. Saygı gösterilmeli ve 
korunmalıdır.”3 İyi yönetim kamu otoritelerinin insan onuruna yakışır bir davranış 
sergilemeleri olarak ifade edildiğine göre diğer tanımlara geçmeden önce  insan onurunun 
tanımına yer vermek doğru olacaktır: 

 

“İnsan onuru: insan haysiyeti ve saygınlık terimleri ile de dile getirilen kavram, 
insanın tüm insanlık ailesinin bir ferdi olarak saygı görmede eşit olduğunu, hiç 
kimsenin onun cevherine saldırıya hakkı olmadığını, bu saygısızlık karşısında tüm 
hukuk yollarını kullanarak bu saldırıyı yok etme hakkını ve gücünü ifade eder.”4 

 

İyi yönetim, insan onuruna yaraşır bir sistemin yönetilenlere sunulmasıdır. Bu da 
devletin insan haklarına aşırı müdahale edememesi, bireylerin kendilerine özgü devletin 
karışamayacağı mahfuz bir alanının bulunması anlamına gelir. İyi yönetim, Devlete karşı 
kişi özgürlüklerinin teminat altına alınmasıdır. “yeni yönetim anlayışlarının  ortak paydası 
“insan”ı yeniden keşfetmeleridir.”5 

                                                
2 Akyılmaz Bahtiyar, İyi Yönetim ve Avrupa İyi Yönetim Yasası, GÜHFD, C.VII, Haziran-Aralık 2003, Sy.1-2, 

s.144.  

3 http.//www.belgenet.com/arsiv/sozlesme/ab_thb.html, 07.12.2000. 

4 Özer Ahmet, İnsan Hakları, TİD, Eylül 1999, Sy. 424, s.27. 

5 Gökdeniz İsmail, Yönetimde Çağdaş Arayışlar,YYVD, C.3, Eylül 1998, Sy.8, s.5. 
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Aktan ise iyi yönetişim (good governance) konusunda şöyle bir tanım getirmektedir:  

 

“İyi yönetişim; devlet yönetiminde temsil, katılım ve denetimin, etkin bir sivil 
toplumun, hukukun üstünlüğünün, yerinden yönetimin, yönetimde açıklık ve hesap 
verme sorumluluğunun, kalite ve ahlakın, kurallar ve sınırlamaların, rekabet ve 
piyasa ekonomisi ile uyumlu alternatif hizmet sunum yöntemlerinin ve nihayet 
dünyada gerçekleşen dijital devrime (yeni temel teknolojilerdeki gelişmelere) 
uyumun mevcut olduğu bir siyasal ve ekonomik düzeni ifade etmektedir.”6 

 

Yönetimin daha çok kalkınma boyutu ile ilgilenen bir makalede iyi yönetim şu 
şekilde tanımlanmaktadır: 

 

“İyi yönetişim, siyasi gücün kullanımı ve toplum üzerindeki kontrolün işleyişi ve 
toplum kaynaklarının sosyal ve ekonomik kalkınma için yönetimi olarak 
tanımlanmıştır. İyi yönetişim devletin kurumsal ve yapısal düzenlemelerinin 
fonksiyonelleşmesinin doğasını, karar verme sürecini, politika biçimlendirmelerini, 
Kanunların uygulanmasını, liderliğin etkinliğini ve yöneticiler ve yönetilenler 
arasındaki ilişkinin doğasını kapsar."7 

 

Tanımdan çok Devlet sisteminin fonksiyonu üzerinde belirleme yapan bir makalede 
ise iyi yönetim şu şekilde ifade edilmektedir: 

 

“Birinci olarak; doğru ve iyi işleyen bir devlet idaresi. Bu her şeyden önce güveni 
ve adaleti sağlayan bir devlet idaresi demektir. Doğru ve iyi işleyen devlet idaresi; 
Kanunlarını ihtiyaçlara cevap verir hale getirirken, Kanun uygulayıcılarını da 
Kanunları etkili bir şekilde uygulayabilecek nitelik ve ihtisasa sahip kılabilen bir 
devlettir.”8 

 

İdare tek taraflı karar alma yeteneğine sahip ve bunu uygulama kabiliyeti bulunan 
bir örgütsel yapıyı ifade eder. Ancak iyi yönetim, idarenin tek taraflı karar alma süreci 
yerine, idareciler ve  yönetilenler arasında oluşacak etkileşimi ifade eder. Kimi zaman bu 
etkileşim sivil toplum örgütlerinin katılımını da gerektirir. 

 

“Yönetim olgusunu devletle özdeşleştiren klasik yönetim kavramından farklı olarak 
yönetişim, devletin dışında tanımlanan piyasa ve toplum alanında faaliyet gösteren 

                                                
6 http.//www.canaktan.org/politika/yonetisim/tanim.htm, 01.03.2006. 

7 Ballı Kamuran Mustafa, Yolsuzluk Üzerine.Kavram,Sebepler,Sonuçlar ve Kontrol Yolları, TİD, Aralık 2003, 
Sy. 441, s.241.  

8 Yıldızer Cemal,Yolsuzlukla Mücadele ve İyi Yönetim, TİD, Mart 2002, Sy. 434, s.31. 
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örgütleri de kapsayan bir kavram olarak tanımlanırken, sivil toplum örgütleri de 
yönetim sürecinin bir parçası haline getirilmektedir.”9 

 

Kalite konusunda verilen bir örnekle iyi yönetimi anlatmak daha kolay olacaktır. Bu 
örnekte üretilen  malların kaliteli olup olmadığı kontrol edilmiş ve müşteriye daha kaliteli 
mal sunulmaya başlanmıştır. 

 

 “Kalite kontrol  uygulamasında belki müşterilere daha az hatalı ürün veya hizmet 
gitti ama hataların yerine yenilerinin yeniden üretilmesi nedeniyle sevkıyatların 
aksaması, siparişlerin zamanında ve yeterli miktarda teslim edilememesi gibi 
nedenlerle müşteriler daha olumsuz etkilendiler…Bu nedenle hataları ortaya 
çıkmadan belirleyerek, önleyecek sistemler kurmak gerekliydi.”10  

 

Bu kalite yönetimi örneğinde olduğu gibi iyi yönetim sistem üzerinde yoğunlaşarak 
hatayı daha ortaya çıkmadan engellemeye çalışan bir yöntem ortaya koyar. 

 

İyi yönetim (good administration) yada iyi yönetişim (good governance) devlet 
yönetiminin her şeyden önce hukuka uygun hareket ettiği, kanun önünde eşitlik ilkesine 
uygun davrandığı, vatandaş haklarını kısıtlayan işlemlerin gerekçelendirildiği, hak 
kısıtlamasında ölçülü davranıldığı, yetkilerin keyfi olarak kullanılmadığı, iş sahiplerine 
nazik davranıldığı, vatandaş haklarının söz konusu olduğu durumlarda ilgilisinin görüşünün 
alındığı, başvuruların makul süre içerisinde cevaplandırıldığı, vatandaş menfaatlerine aykırı 
işlemlerde başvuru yollarının gösterildiği bir düzeni ifade etmektedir. 

 

C. İYİ YÖNETİM KAVRAMININ HUKUKİ ZEMİNİ 

 

Avrupa Birliği Anayasası olarak da nitelendirilen Avrupa Temel Haklar  Şartının 
41. maddesinde “İyi Yönetim İsteme Hakkı” düzenlenmiştir. 11 Buna göre: “Herkes, 
işlerinin Birliğin kurumları ve organları tarafından tarafsız ve adil bir şekilde ve makul bir 
süre içinde görülmesini isteme hakkına sahiptir.”12   

 

Yukarıda da ifade edildiği gibi, iyi yönetim idare açısından bir mükellefiyet, 
yönetilenler açısından bir hakkı ifade eder. 

 

                                                
9 Güzelsarı Selime, Neo-liberal Politikalar ve Yönetişim Modeli, AİD, C. 36, Haziran 2003, Sy. 2, s.20. 

10 Telek Berker, Yolsuzluk ve Denetim İlişkisine Kalite Fonksiyonu Penceresinden Bakış, İSD, Mayıs-Haziran 
2005, C.19, Sy.10, s.27. 

11 Akyılmaz, s.145. 

12 http.//www.belgenet.com/arsiv/sozlesme/ab_thb.html, 01.03.2006. 
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Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesince, 28 Eylül 1977 de kabul edilen (77) 31 sayılı 
İdarenin İşlemleri Karşısında Bireyin Korunması Hakkında Kararında iyi yönetim için 
aşağıdaki ilkelerin uygulanması öngörülmüştür: “Dinlenilme hakkı; Enformasyon 
kaynaklarından yararlanma hakkı; Hukuki yardım ve adli müzaharet; İdari işlemleri 
nedeni; İtiraz yollarının bildirilmesi”13 

 

Bu kararda dikkati çeken husus birey haklarının kamu gücüne karşı korunuyor 
olmasıdır. Bir anlam da iyi yönetim devlete karşı kişileri korumak için düşünülmüş bir 
önlemler sistemidir denilebilir. 

 

Bunların ötesinde Avrupa Birliği tarafından Avrupa İyi Yönetim Kodu çıkarılmıştır. 
İyi Yönetim Kodu, Avrupa Parlamentosu tarafından 6 Eylül 2001 tarihinde kabul 
edilmiştir.14 Avrupa İyi Yönetim Kodunun esaslarına daha sonra yer verilecektir. Ayrıca, 
Avrupa Birliği’nin çeşitli birimlerinin kendi personeline yönelik iyi yönetim yasaları 
mevcuttur.15 

 

Türk Hukuku açısından ilk değerlendirme Anayasa üzerine yapılmalıdır. 
Anayasanın 40. maddesi ile iyi yönetimin sağlanması amaçlanmıştır. Anayasanın 40. 
maddesine göre;  

 

“Anayasa ile tanınmış hak ve hürriyetleri ihlal edilen herkes, yetkili makama 
geciktirilmeden başvurma imkanının sağlanmasını isteme hakkına   sahiptir.        

 

Devlet, işlemlerinde, ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve mercilere başvuracağını 
ve sürelerini belirtmek zorundadır. 

 

Kişinin, resmi görevliler tarafından vaki haksız işlemler sonucu uğradığı zarar da, 
Kanuna göre, Devletçe tazmin edilir.” 

 

Anayasanın 40. maddesinin ilk fıkrası başvuru hakkının düzenlemesini istemeye 
yöneliktir. Bu düzenleme hak arama özgürlüğünün bir yansıması olarak görülmektedir. 
Buna göre, hakkında  idari işlem yapılan kişilere  açıkça  idari başvuru yolları 
gösterilmelidir. 

  

                                                
13 Kuntbay İhsan(çeviren), İdarenin İşlemleri Karşısında Bireyin Korunması Hakkında Karar, AİD, C.12, Aralık 

1978, Sy.4, s.6. 

14 http.//www.euro-ombudsman.eu.int/code/pdf/en/code_en.pdf, 01.03.2006. 

15 Akyılmaz, s.150. 
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“Anayasa m. 40/2 hükmünde dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır. 
Her şeyden önce hükümde başvuru yollarının gösterilmesi yükümlülüğünün 
muhatabı olarak sadece “idare”değil, daha geniş kapsamlı bir ifade ile 
“devlet”gösterilmektedir. Başka bir ifadeyle sadece yürütme organı değil, yasama 
ve yargı da dahil bütün devlet organlarının yaptıkları, “yazılı”olarak tespit edilen 
ve muhatabının hukuki durumunu olumsuz olarak etkileyen işlemlerde, muhatabına 
bu işleme karşı özel ve/veya genel, idari ve/veya yargısal başvuru yolları, süreleri 
ve usulleri gösterilmelidir”16 

 

Anayasa’nın 13. maddesinde 3.10.2001 tarihinde 4709 sayılı Kanun’la yapılan 
değişiklikle Avrupa İyi Yönetim Kodunda ifade edilen ölçülülük ilkesine yer verilmiştir. 
Gerçi ölçülülük ilkesine  Anayasa Mahkemesinin çeşitli kararlarında rastlamak mümkün 
idi. 

 

Ancak iç hukukta iyi yönetim anlamında en önemli değişiklik 09.10.2003 tarih ve 
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun çıkarılması ile olmuştur. Bilgi edinme hakkı, 
genel idari usulün bir parçası iken iç hukuka müstakil bir kanuni düzenleme olarak 
girmiştir. 

 

D. AVRUPA İYİ YÖNETİM KODU 

 

Tezimizin bu kısmında Avrupa İyi Yönetim Kodu’nun getirdiği ilkelere paralel 
açıklamalar yapılacaktır. O halde Avrupa İyi Yönetim Kodunun ne olduğunu, ne tür ilkeler 
getirdiğini kısaca ele alalım: İyi Yönetim Kodu, Avrupa Parlamentosu tarafından 6 Eylül 
2001 tarihinde kabul edilmiştir. Bu tarihten itibaren  birlik üyesi ülkelerin kamu görevlileri 
toplumla olan ilişkilerinde İyi Yönetim Kodu’nun getirdiği ilkelere uygun davranmak 
zorundadırlar.  Haklarında özel düzenleme yapılan idareler hariç, idarelerin  toplumla olan 
bütün ilişkilerinde bu kanun uygulanacaktır. Ancak idarelerin çalışanları ile olan ilişkileri 
statü ilişkisi olması sebebiyle bu kanun hükümlerine tabi olmayacaktır. 

 

Kanun ilk düzenlemeyi, kanunilik başlığı altında, görevlilerin  hukuka uygun 
davranmaları gereğini ortaya koyarak yapmıştır. Hemen ardından eşitlik ilkesine yer 
verilmiştir. Daha sonra ölçülü davranma, keyfi davranmama, tarafsız ve bağımsız olma, 
objektif davranma, adil davranma, nazik davranma gibi hükümlere yer verilmiştir. 

 

Daha sonra ise dinlenilme hakkı, bilgi edinme hakkı,  işlemleri gerekçelendirme, 
başvuru yollarının gösterilmesi gibi idari usul ilkelerine yer verilmiştir. Tezin çerçevesi 
Avrupa İyi Yönetim Koduna dayandırıldığından bu ilkeler açıklanmaya çalışılacaktır. 

                                                
16 Akyılmaz Bahtiyar, İdare Hukuku, Sayram Yayınları, Konya 2004, s.257. 
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E. KÖTÜ YÖNETİM 

 

İyi yönetimin tanımını yapıldıktan sonra kötü yönetim konusu da açıklanmalıdır. 
Kötü yönetim bürokrasi geleneği olarak karşımıza çıkmaktadır. Bürokrasi, devlet 
sisteminin hem hukuksal, hem de muhafazakar kanadını oluşturmaktadır. Çünkü devlet 
örgütü varlığını sürdürebilmek için bir hukuksal temele ihtiyaç duymaktadır. Bu hukuki 
yapının korunması, hukuku ve devleti iyi tanıyan, örgütün içinde yetişmiş elemanlar 
tarafından sağlanabilir. Yine bu düzenin devamından en çok menfaati olanlar kamu 
görevlileridir. Çünkü kamu görevlileri kendilerinin ve ailelerinin hayatlarını idame 
ettirebilmek için devletin sunduğu imkanlara ihtiyaç duymaktadırlar. Düzenin 
yıkılmasından en çok kamu görevlileri zarar göreceklerdir. Bu sebeple devlet geleneğinin 
devamında tutucudurlar. 

 

Örgütsel yapının devamını sağlayan bürokrasi, zaman içinde sistemi o hale getirir 
ki, örgüt ile mesleğini yada şahsını özdeşleştirir. Kamu görevlilerinin devlet yapısını bu 
denli benimsemeleri sistemin işleyişini kolaylaştırır; fakat bu özdeşleştirme kamu 
görevlisinin menfaat temini konusunda kendisini haklı göstermeye çalışmasına da yol 
açması muhtemeldir.17 

 

“Bürokrasinin ortaya çıkışı Batı'daki idari-siyasi kurumların evrimiyle paralellik 
gösterir. Kavramın ortaya çıkışı 18. yüzyılda olmuştur. Kavram ilk olarak 1745 
yılında Fransız iktisatçı Vincent de Goumay tarafından kullanılmıştır. "Fransa'da 
bizi tahrip edebilecek bir hastalığa sahibiz; bu hastalığa bürolara aşırı merak 
(bureumnia) denilmektedir". Baron de Grimm de 1765 tarihli bir mektubunda 
Goumey'in düşüncelerini paylaşıyordu. De Grimm'e göre, "Fransız Kanunlarının 
gerçek ruhu bürokrasidir.' Bürokraside memurlar, sekreterler ve  müfettişler, kamu 
yararını gerçekleştirmek için atanmazlar; aksine kamu yaran onların memuriyet 
görevleri için kat edilir”(Albrow; 1970; 16). Dolayısıyla bürokrasi bu dönemde 
devletin işleyişini ve memurların toplum üzerindeki egemenliklerini 
anlatmaktadır.”18 

 

Bürokrasi kırtasiyecilik üzerine kurulmuştur. Ancak bu sistem vatandaş odaklı bir 
sistem değildir. Sistem tamamen örgütün iç  işleyişine yönelik düzenlemeler getirir. Çoğu 
zaman  işlemin yerine getirilmesi için bir süre öngörülmemiştir. İşlemin sıralı kamu 
görevlileri tarafından imzalanması ya da paraflanması istenir. Bundan maksat işlemin 
hazırlanmasından hangi kamu görevlilerinin sorumlu olduğunu ortaya çıkarmaktır. Ancak 

                                                
17  Bu satırların yazarı, yolsuzluktan tutuklanmış bir belediye başkanını savunan bir kamu görevlisinin şu 

sözlerine şahit olmuştur. “İmara açık olmayan bir bölgenin imara açılması sebebiyle büyük miktarlarda rantlar 
ortaya çıkmaktadır.Niçin önceden var olmayan bu rantı oluşturan belediye yetkileri bu pastadan bir pay 
almasın?” 

18 Öztürk N.Kemal, 21. Yüzyılda Yönetim ve Yönetici, TİD, Aralık 1992, Sy.397, s.124. 
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hakkında işlem yapılan ilgili için işlemin kimin tarafından hazırlandığından çok, ne kadar 
sürede yapıldığı ve isteği doğrultusunda işlem yapılıp yapılmadığı önemlidir. 

 

“Hem yönetimin gereklerinin sonucu hem de yönetileni korumak amaçlı 
kırtasiyecilik kötü bir anlama kavuşmuş, insanları bıktıran ve bir türlü kurtulmak 
mümkün olmayan bir hastalık haline gelmiştir. Daha sonra da  etkisi giderek 
genişlemiş, sosyal refahın azalması kadar ekonomik kayıpların nedenlerinden biri 
haline gelmiştir.”19 

 

Kötü yönetim diğer yandan da kusurlu yönetim demektir. İdarenin verilen 
hizmetlerde kusurlu olmasını ifade eder. İdarenin kusurlu olmasını kamu hukuku 
doktrininde yer alan hizmet kusuru ile açıklamak mümkündür. Kamu hukuku kusur yerine 
hizmet kusurundan bahsetmektedir.“İdari sorumluluk nedeni olarak ‘kusur’ idarenin 
kuruluşunda yada işleyişinden doğan nesnel nitelikli bir aksaklık yada bozukluktur.”20 

 

Buradaki kusur nesnel niteliktedir ve kamu görevlilerinin davranışlarının kusurlu 
olup olmadığına bakılmaksızın sorumluluk doğurmaktadır. Hizmet kusuru, hizmetin kötü 
işlemesi, geç işlemesi yada hiç işlememesi hallerinde söz konusu olur. O halde hizmetin 
işleyişinde meydana gelen aksaklık ve bozukluk kamu görevlisinin davranışına bağlı olsun 
yada olmasın kötü yönetimi meydana getirecektir. 

 

F. İYİ YÖNETİM İLKELERİ 

 

1. HUKUK DEVLETİ 
 

a. Genel Olarak Hukuk Devleti Kavramı 

 

İyi yönetim, egemenliği elinde bulunduran erk sahibine karşı korunmayı 
gerektirmektedir. Bu korunma, en kaba hatları ile bireyler için insan onuruna yaraşır bir 
hayat düzeni sağlanması demektir. Bu ise yönetenlerin keyfi davranmaması zorunlu 
sonucunu doğurmaktadır. Yönetenlerin keyfilikten uzak bir yönetim sunabilmeleri ise 
ancak önceden belirlenmiş kuralların varlığını gerektirir. Bu da hukuka bağlı ve hukukun 
üstülüğüne inanmış bir devlet düzeni ile sağlanabilir. 

 

Avrupa İyi Yönetim Kodunun 4. maddesinde “Kanunilik”başlığı altında hukuka 
bağlılık ifade edilmiştir. Yasada ifade edilen husus her şeyin hukuka uygun olarak  

                                                
19 Kazancı Metin, Kırtasiyecilik ve Kamu Yönetimi, AİD, C.36, Sy. 2, Haziran 2003, s.2. 

20 Tan Turgut/ Gözübüyük Şeref, İdare Hukuku C.1 Genel Esaslar, Turhan Kitabevi, Ankara 2001,  s.679. 
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yapılması, hukukun üstünlüğünün kabul edilmesidir. 4. Maddede hukukun üstünlüğü şöyle 
ifade edilmektedir: “Görevli, hukuka uygun olarak hareket eder ve birlik hukukunda yazılı 
olan usul ve kuralları uygular. Bireylerin özellikle haklarını ve menfaatlerini ilgilendiren 
kararların hukuki bir temelinin olmasını ve bunların içeriğinin hukuka uygun olmasını 
gözetir.” 

Devlet düzeninin kurulabilmesi için bir hukuk sistemine gerek duymaktadır. Bu 
hem sistemin devamı için hem de devletin meşruluğu için gerekir. Ancak hukuk sisteminin 
de toplum hayatını düzenleyebilmesi için devletin otoritesine ihtiyacı bulunmaktadır. 

 

“Hukukun bu şekilde devlet iktidarının varlığına ihtiyaç duyması ve temel 
işlevlerinin yerine getirilmesinde devlete başvurmak zorunda kalması, devlet 
gücünün giderek artması ve insanları tehdit eder boyutlara varması tehlikesini de 
beraberinde getirmektedir. Bir başka anlatımla, hukukun işlevselliğinin devletin 
varlığını gerektirmesi, devletin büyük bir organizmaya dönüşmesi, toplumu baskı 
altına alması ve keyfiliğe kayması tehlikesini de içinde barındırmaktadır.”21 

 

İnsanın temel varlığı kişinin bizatihi kendisidir. Her şeyden önce kişilerin devlet 
tarafından dokunulamayacak  bir hukuki koruma alanına ihtiyacı vardır. Bu koruma alanı 
da ancak hukuka bağlı bir devlet düzeni tarafından sağlanabilir. 

 

Hukuk devleti kavramı ”en kısa tanımıyla, vatandaşların hukuki güvenlik içinde 
bulundukları, Devletin eylem ve işlemlerinin hukuk kurallarına bağlı olduğu bir sistemi 
anlatır.”22 

 

Hukuk devleti demek hukuku bulunan, kanunları bulunan devlet demek değildir. 
Hemen her devlet düzeni bir hukuki yapıya ihtiyaç duymaktadır. Ancak bunların muhtevası 
devletin hakimiyeti altındakilere ne kadar güvence sağlamaktadır? 

 

“Asıl önemli olan yasaların varlığı ya da egemenliği değil, bunların kaynağı ve 
içeriğinin ne olduğudur. Yasa devletinden farklı olarak demokratik hukuk devleti, 
yasaların vatandaşlar tarafından yapıldığı ve vatandaşların hak ve özgürlüklerinin 
güvence altına alındığı bir siyasal yapılanmanın adıdır.”23 

 

“Hukuk devleti bir yandan ‘kişi hürriyeti ve güvenliği’ni esas alırken öte yandan 
‘yargı yolu’ disiplin kovuşturulmasında güvence ve ‘Kanunsuz emir’ gibi 

                                                
21 Çeçen Anıl, İnsan Hakları, Ankara 1995, s.221. 

22 Özbudun Ergun, Türk Anayasa Hukuku, Yetkin Yayınları, 7. Baskı, Ankara 2002, s.113. 

23 Erdem Fazıl Hüsnü, Hukuk Devleti ve 1982 Anayasası, Liberal Düşünce, C.4, Güz 1999, Sy.16, www.liberal-
dt.org.tr/dergiler/ldsayi16/1604.htm, 28.06.2004. 
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kurumlarla bireyleri yönetimin davranışlarına karşı da bir  güvenceye kavuşturma 
amacını geçekleştirme çabası içinde olan bir düzendir.”24 

 

Devlet polis devletinde olduğu gibi kamu yararı için bir takım tedbirler üretiyor, 
ama ürettiği tedbirler  için kendisini hiçbir kuralla bağlı görmüyorsa iyi yönetimden 
bahsedilemez. “Asıl sorun devletin ne yaptığı değil nasıl yaptığı(dır)”25 

 

“Gerçekten vatandaşların devlete karşı güven beslemeleri ve kendi kişiliklerini 
korkusuzca geliştirebilmeleri, ancak hukuk güvenliğinin sağlandığı bir hukuk 
devleti sistemi içinde mümkündür.”26 

 

Bir feodal yapıda, feodal bey, yönetimi altındakilere her türlü yükümlülüğü 
getirebilir, beyi sınırlayan hiçbir şey yoktur. Yönetici kendisi için gerekli olan yetkiyi 
kendisi koyabilmektedir. Siyasal iktidarın sınırsız güç ve yetki sahibi olduğu polis 
devletlerinde idare edenler şahsı için değilse bile kamu yararı için her türlü tedbiri almaya 
yetkilidir. Bu devlet hukuk kuralları ile bağlı değildir. Bu tarz yönetim şekillerinde insan 
haklarından, kişi güvenliğinden ve iyi yönetimden bahsetmek mümkün değildir. Oysa, 
hukuk devletinde yönetenler hukuk kuralları ile bağlı ve yönetilenlere karşı bu kurallarla 
sorumludurlar. 

 

“Hukuk devleti polis-devletten farklı olarak, keyfi kurallara göre değil, hukuk 
kurallarına göre yönetilen bir devlet rejimidir. Bu devlet anlayışında devletin tüm 
faaliyetlerinin hukuka bağlı olması esastır. Hukuk devleti aynı zamanda ferde en 
geniş teminatı sağlayan insan onuru, özgürlük, adalet, eşitlik ve hukuki güvenliği 
hedefleyen devlettir.”27 

 

O halde iyi yönetimin ilk ilkesi, idarenin eylem ve işlemlerinde hukuka uygun 
davranmasıdır. Bu ilkeye hukuk devleti ilkesi denilmektedir. Hukuk devletinin bir takım 
gerekleri bulunmaktadır. Bunlar temel hak ve hürriyetlerin güvenceye alınmış olması, yargı 
bağımsızlığı, yasamanın yargısal denetimi, yürütmenin yargısal denetimi olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 

 

 
 

                                                
24 Özay İl Han, Günışığında Yönetim, Alfa Yayınları, İstanbul 1996, s.125-126. 

25 Tekmen Mustafa, Devletin Yeniden Yapılandırılmasında Örnek Bir Çalışma,YYVD, C.4, Şubat 1999, Sy.2, 
s.14. 

26 Özbudun, s.113. 

27 Akyılmaz, İdare Hukuku, s.53. 
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b. Hukuk Devletinin İlkeleri  
 

aa. Temel Hak ve Hürriyetlerin Güvenceye Alınması 

 

Temel hak ve hürriyetler insan haklarının meri mevzuata geçirilmiş halidir. İnsan 
hakları hukuk devleti ile son derece ilgili bir kavramdır. “Temel hak ve özgürlükler, hukuk 
devleti ilkesinin varlık nedenini oluşturmaktadır. Bu nedenle, temel hak ve özgürlüklerin 
güvence altına alınması, hukuk devletinin temel gereklerinden biridir.”28 

Bunun için öncelikle insan hakları konusuna yer verdikten sonra, temel hak ve 
hürriyetlerin güvenceye alınmasına değineceğiz. 

 
aaa. İnsan Hakları 

 

İyi yönetim, insan onuruna yaraşacak bir sistem ise, bu yönetim biçiminde insan 
hakları başlı başına bir yer alır. İyi yönetim insan haklarına saygılı bir yönetim şeklidir. “İyi 
hükümet gücünü ve meşruiyetini yönettiği insanların temel hak ve özgürlüklerine gösterdiği 
saygıdan alır ve insan hak ve özgürlüklerini kamu hayatını düzenleme bahanesiyle 
kökünden kazıyıp yok etmez.”29 

 

İnsan hakkı, kişilerin sırf insan olması sebebiyle layık olduğu temel değerdir. 
İnsanların ırkı, cinsi, inancı ne olursa olsun veya maddi varlığının boyutu ne olursa olsun 
aynı muameleye tabi tutulmasıdır. 

 

“İnsan hakları düşüncesinin öncüllerinden biri ahlaki eşitliktir. Bu demektir ki, 
aralarındaki farklılıklar ne olursa olsun, bütün insanların ahlaki değeri 
eşittir...bütün insanların kişi olarak saygı gösterilmesi gereken ahlaki kapasitesi 
eşittir, yani hepsi aynı saygıyı hak eder.”30 

 

O halde insan hakkının bir tanımı verilecek olursa şöyle bir tanıma ulaşılabilir: 
“İnsan Hakları, insanın değerini, onuru korumayı, onun maddi ve manevi varlığının 
gelişmesini amaçlayan; bu bakımdan insan için ‘lütuf’ değil, zaten sahip olduğu yada 
olması gereken üstün kurallar bütünüdür.”31 

 

Başka bir tanımda ise insan hakkına dış müdahalenin bulunmaması hali olarak yer 
verilmiştir: 

                                                
28 Erdem, Hukuk Devleti, www.liberal-dt.org.tr/dergiler/ldsayi16/1604.htm, 28.06.2004. 

29 Ünal Şeref, Temel Hak ve Özgürlükler ve İnsan Hakları Hukuku, Yetkin Yayınları,  Ankara 1997, s.20. 

30 Erdoğan Mustafa, Anayasal Demokrasi, Siyasal Kitabevi, 2001, s.120. 

31 Akyılmaz, İdare Hukuku s.65. 
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“İnsan hakkı hangi ulusal, etnik, dini, zümrevi veya mesleki topluluktan olursa 
olsun, her kişinin yalnızca insan olmak itibariyle sahip bulunduğu değeri korumaya 
dönük eylem potansiyelinin başkalarınca tanınması ve her çeşit dış müdahaleye 
karşı korunmasını gerektiren en üstün ahlaki iddia ve taleptir.”32 

 

İnsan hakları konusunda kaydedilen gelişmeler ile insan hakları devletlerin 
sınırlarını aşmış ve evrensel bir boyut kazanmıştır. Bu husus adeta devletler hukukunun bir 
ihlali sayılarak insan hakları ihlallerine karşı müdahalelere yol açmıştır.“(Evrenselliğin) 
anlamı, insan haklarının coğrafi, siyasi, ideolojik, sosyal, ekonomik, kültürel veya diğer 
farklılıklar nazara alınmaksızın, bütün insanlara yeknesak bir şekilde uygulanmasıdır.”33 

 

İnsan hakkının süjesi kişilerdir ve yine çeşitli kişiler ve gruplara karşı değil, 
öncelikle devlete karşı insan haklarının varlığı ileri sürülebilir. Kişi hakları dokunulmazlık 
içerir. Bu ise devletin müdahale edemeyeceği bir alanın bulunması anlamına gelir.  

 

“İnsan hakkı olarak başkalarına (başta siyasal iktidara) yöneltilebilecek iddiaların 
niteliğine gelince, bunlar esas itibariyle negatif niteliktedirler. Yani insan hakları, 
kural olarak kişiler lehine pozitif durumun tesisini gerektirmez, fakat sadece kişilere 
kaçınma yükümlülüğü yükler.”34 

 
bbb. İnsan Haklarının Gruplandırılması 

 

“Evrensel niteliğe kavuşan insan hakları, günümüzde bütün anayasalarda hemen 
hemen aynı biçimde Jellinek’in 1895 de yaptığı meşhur üçlü ayrımı çerçevesinde 
düzenlenmektedir.”35 

 

Bunlar koruyucu haklar, isteme hakları ve katılma hakları olarak ayrılabilir. 
Koruyucu haklara negatif statü hakları yada olumsuz haklar; İsteme haklarına pozitif statü 
hakları yada olumlu haklar; katılma haklarına da aktif statü hakları denildiği de olmaktadır. 

 

“1982 anayasası, 1961 anayasasına paralel olarak, hem devlete karşı ileri 
sürülebilecek ve korunacak temel hak ve hürriyetler anlayışına, hem modern sosyal 
devletin “hürleştirme”(özgürleştirme) anlayışına yer vermiştir. 1982 Anayasasının 
5. maddesinde Devletin temel amaç ve görevleri arasında ‘kişinin temel hak ve  

                                                
32 Erdoğan, s.120. 

33 Ünal, s.35. 

34 Erdoğan, s.120. 

35 Akyılmaz, İdare Hukuku, s.71. 
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hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette 
sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve 
manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmak’ görevine de 
yer vermektedir”.36 

 

-Koruyucu Haklar: “Kişileri topluma ve Devlete karşı koruyan hak ve 
özgürlüklere koruyucu haklar denir.”37 

 

“Koruyucu haklar kişiliğe sıkı sıkıya bağlı, insan olmak sıfatı ile sahip olunan 
haklarıdır. Bu hakların herhangi biri yada devlet tarafından tanınması söz konusu 
olamaz. İnsan doğduğu anda  zaten bu haklarla birlikte doğar.”38 

 

Koruyucu haklar Anayasanın “Kişinin Hakları ve Ödevleri” başlığı altında 
düzenlenmiştir. Anayasada  koruyucu haklar olarak şu hakları görebiliriz: Kişi 
dokunulmazlığı, özel hayatın gizliliği, konut dokunulmazlığı, yerleşme ve seyahat hürriyeti, 
düşünce ve inanç hürriyeti, toplantı hak ve hürriyeti düzenlemiştir. Bunun yanında hak 
arama özgürlüğü ve tabi hakim ilkesi de hakların korunması anlamında bu bölümde 
düzenlenmiştir. 

 

-İsteme Hakları: “Kişilerin toplumdan ve Devletten isteyebilecekleri haklara 
‘isteme hakları’ denir.”39 

 

İsteme hakları Anayasanın “Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler” bölümünde 
düzenlenmiştir. Sosyal devlet anlayışın bir gereği olarak anayasada yer almıştır. Bu 
bölümde yer alan haklar şunlardır: Ailenin korunması, eğitim ve öğretim hakkı, çalışma 
hakkı, toplu iş sözleşmesi hakkı, konut hakkı, grev hakkı gibi. 

 

-Katılma Hakları: “Ferdin devlet yönetimine katılmasını yahut daha başka bir 
deyimle kişinin siyasi iktidarın oluşmasına ve bu iktidarın kullanılmasına katılmasını 
sağlayan haklardır.”40 

 

Katılma hakları koruyucu haklardan farklı olarak sadece vatandaşların 
kullanabilecekleri haklardır. Katılma hakları Anayasanın “Siyasi Haklar ve Ödevler” 
bölümünde düzenlenmiştir. Anayasada yazılı olan katılma hakları şunlardır. Vatandaşlık,  

                                                
36 Özbudun, s.98. 

37 Tan /Gözübüyük, C.1, s 37. 

38 Akyılmaz, İdare Hukuku, s.71. 

39 Tan /Gözübüyük, C. 1, s.37. 

40 Akyılmaz, İdare Hukuku, s.72. 
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seçme ve seçilme hakkı, siyasal partilere katılma hakkı, kamu hizmetine girme hakkı, 
dilekçe hakkı gibi.  

 

ccc. Temel Hak ve Hürriyetlere Getirilen Güvenceler 

 

Türk pozitif hukukunda insan hakları anayasal bir kavram olarak yerini almıştır. 
Anayasanın  Cumhuriyetin niteliklerini sayan 2. maddesine göre, “Türkiye Cumhuriyeti 
insan haklarına saygılı bir devlettir.” 

 

Temel hak ve hürriyetlerin  niteliği, Anayasanın 12. maddesinde belirtilmiştir. 
Temel hak ve hürriyetlerin niteliği, “Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, 
vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir.” biçiminde ifade edilmiştir.                                  

 

Temel hak ve hürriyetler için en önemli güvence onların anayasada yer almış 
olmalarıdır. 

 

“Temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınmış olması için başvurulan birinci 
yol, bunların kolayca değiştirilemeyen metinler olarak anayasada sayılması ve 
düzenlenmesidir. Ülkemizde anayasal rejim başlayalı beri, temel hak ve özgürlükler 
anayasalarımızda sayılmış ve düzenlenmiştir.”41 

 

Temel hak ve özgürlüklerin anayasada sayılmak suretiyle yer alması tek başına bir 
güvence sağlamaz. Anayasanın 13. maddesine göre temel hak ve hürriyetler ancak kanunla 
sınırlanabilecektir. Anayasanın ilgili maddesine göre: 

 

“Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili 
maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu 
sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik 
Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.” 

 

Temel hak ve özgürlüklerin güvenceye kavuşturulması için en etkin yol onların 
ancak kanunla sınırlandırılmasıdır. Anayasanın temel hak ve hürriyetlere dair her 
düzenlemesinde ayrıca sınırlama sebepleri de düzenlenmiştir. Kanun bu sebeplere bağlı 
olarak temel hak ve hürriyetlerin sınırlarını belirleyebilecektir. Kanunla sınırlamanın 
ilkeleri, ölçüsü, metotları ve kimler tarafından sınırlanacağı belirlenir. “Hürriyetlerin 
sınırlandırılmasında temel ilke, hürriyetin asıl, sınırlamanın ise istisna olmasıdır. 

                                                
41 Günday Metin, İdare Hukuku, İmaj Yayıncılık, Ankara 2002, s.38.  
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Sınırlamada dikkat edilmesi gereken husus istisna olan sınırlanmaların artık hürriyeti 
kullanılmayacak noktaya getirmesine imkan vermemek olmalıdır.”42 

 

Ancak bu sınırlamaların da bir ölçüsü vardır. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve 
ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine aykırı 
olamayacaktır. Ayrıca getirilecek sınırlama  ölçülülük ilkesine uygun olmalıdır. Yine 
getirilecek sınırlama temel hak ve hürriyetin özüne dokunamayacaktır.  

 

bb. Yargı Bağımsızlığı  

 

Hukuk devleti kişilerin temel hak ve özgürlüklerini teminat altına alan bir sistemdir. 
Hukuk devleti, hukukun üstünlüğünü ifade eder. Hukukun üstünlüğünü sağlamanın yolu da 
ancak yargısal denetimin sağlanmasından geçer. Çünkü, “yargı fonksiyonunun doğrudan 
doğruya adaletin gerçekleştirilmesi amacına yönelik niteliği ve hukuki uyuşmazlıkları kesin 
çözme özelliği”43 vardır. Ancak bu sistemin yürütülebilmesi için bir mekanizma 
gerekmektedir. İşte bu mekanizma yargının bağımsızlığıdır.“Hukuk devletinin söz konusu 
olabilmesi için yargı organının bağımsız olması gerekir. Buradaki bağımsızlık, yasama ve 
yürütmeye karşı bağımsızlıktır.”44“Korunmanın olmazsa olmaz koşulu kuşkusuz ki yargı 
güvencesi ve bağımsızlığıdır.”45 

 

Bağımsızlık başka hiçbir merciin emir verememesi, hatta tavsiyede 
bulunamamasıdır. Yargının bağımsızlığı yanında hakimlerin  de görevlerini yerine 
getirirken bağımsız olmaları gerekir. Yargı bağımsızlığı ve hakimlik teminatı iç içe ve 
birbirini gerektiren müesseselerdir. Ancak yine de bunlar birbirlerinden farklı kavramlardır.  

 

“Mahkemelerin bağımsızlığı, hakimlerin gerek yürütme gerek yasama organına 
bağlı olmadıkları, onlardan müstakil oldukları, bu iki organın hakimlere emir ve 
talimat veremeyeceği ve tavsiyede bulunmayacağı anlamına gelir. Hakimlik 
teminatı ise, hakimlerin bağımsızlığını korumaya hizmet eden müesseselerden 
sadece biri  fakat en önemlisidir.”46 

 

Mahkemelerin bağımsızlığı mahkemelerin organ olarak bağımsızlığı anlamındadır. 
Ancak hakimlik teminatı hakimlerin bireysel olarak bağımsız karar vermesini sağlayacak 
bir mekanizmadır. Hakimlik teminatının anlamı herhangi bir baskı ile karşılaşmadan 
görevini serbestçe hukuka ve kendi kanaatine göre verebilmesi demektir. 

                                                
42 Akyılmaz, İdare Hukuku, s.73. 

43 Özbudun, s.354. 

44 Akyılmaz, İdare Hukuku s.79.  

45 Özay, s.649.  

46 Kuru Baki, Hakim ve Savcıların Bağımsızlığı ve Teminatı, AÜHF Yayını, Ankara 1966, s.6. 
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Yargı bağımsızlığı Anayasa'nın 9. maddesinde ifade edilmiştir. Buna göre:“Yargı 
yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır.”                                                                     

 

“Mahkemelerin bağımsızlığını tamamlayan ikinci mekanizma hakimIik teminatıdır. 
Mahkemeleri her türlü dış etkiden ve idarenin baskısından koruyabilmek, her 
şeyden önce hakimleri dış etkiden ve idarenin baskısından koruyabilmekle 
mümkündür.”47 

 

Hakim teminatı Anayasa'nın 138. maddesinde ifade edilmiştir: 

 

“Hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, Kanuna ve hukuka uygun 
olarak vicdanı kanaatlerine göre hüküm verirler.                      

 

Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında 
mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve 
telkinde bulunamaz.                                                              

 

Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin 
kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir 
beyanda bulunulamaz.” 

 

Her şeyden önce hakimlerin azledilememesi yani görevine son verilememesi 
gerekir. Bu en önemli hakimlik teminatıdır.48 Yine tayin, terfi ve disiplin işlemlerinin 
hakim sınıfından kişiler veya kurul eliyle yürütülmesi sağlanmalıdır. Aksi takdirde başka 
organların hakimlik mesleğine diğer bir ifade ile yargıya müdahalesi söz konusu olacaktır. 
Bu kurul Anayasa’ya göre Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruludur. Anayasanın 159. 
maddesine göre: “Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, mahkemelerin bağımsızlığı ve 
hakimlik teminatı esaslarına göre kurulur ve görev yapar. “                   

 

1982 Anayasasının getirdiği yargı bağımsızlığı ve hakim teminatı düzenlemeleri 
çeşitli yönlerden eleştirilere tabi tutulmuştur. Bir defa hakimlik teminatının en önemli 
gereği olan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nda yürütme organın temsilcisi olan 
bakan ve ona bağlı olarak çalışan müsteşarın bulunması hakimlik teminatına aykırılık 
oluşturmaktadır. Ayrıca kurul kararlarına karşı yargı mercilerine  başvurulamaması ayrı bir 

                                                
47 Akyılmaz, İdare Hukuku, s.79. 

48 Anayasanın 139. maddesine göre “Hakimler ve savcılar azlolunamaz, kendileri istemedikçe Anayasada 
gösterilen yaştan önce emekliye ayrılamaz; bir mahkemenin veya kadronun kaldırılması sebebiyle de olsa, 
aylık, ödenek ve diğer özlük haklarından yoksun kılınamaz.       
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sakınca oluşturmaktadır. Yine hakim ve savcıların denetiminin Adalet Bakanlığı 
müfettişlerince yapılması ayrı bir eleştiri konusudur.49 “Ayrıca askeri hakim ve savcıların, 
kurulla ilişkilendirilmemesi”50 de sakıncalı bulunmaktadır. 

 

Elbette sayılan hususlar yargının bağımsızlığı ve adaletin gerçekleştirilmesi 
yönünde önemli sakıncalar oluşturmakta ise de uygulamada Türk Yargısının gerçekten 
bağımsız hareket ettiği ve genel itibariyle dış telkine maruz bırakılmadığı ve hakim- 
savcıların da bu hususta son derece dikkatli oldukları hakkını teslim etmek gerekir. 

 

cc. Yasamanın Yargısal Denetimi 

 

Anayasalar hem devletin teşkilat yapısını göstermekte hem de kişilerin temel hak ve 
hürriyetlerini koruyacak düzenlemeler getirerek devleti sınırlandırmaktadır. Anayasa diğer 
hukuk normlarına göre üstünlüğe sahiptir, buna normatif üstünlük denilmektedir. Aynı 
zamanda devletin organlarını bağlayıcılık özelliği vardır. Ancak bir devletin yalnızca 
Anayasasının bulunması, temel hak hürriyetlerin tam anlamı ile güvenceye alındığı 
anlamına gelmez. Anayasaya aykırı olmakla birlikte temel hak ve hürriyetlerin ihlal 
edildiğinde bunun müeyyideye bağlanmaması halinde bir güvenceden bahsedilemeyecektir. 

 

“Anayasanın normatif üstünlüğünü sağlamanın başlıca iki yolu vardır. Bunlardan 
birincisi anayasayı ‘katı’laştırmak yani değiştirilmesini zorlaştırmaktır... İkinci 
yöntem, anayasaya aykırı normların ya yürürlüğe girmesini önlemek yada onları 
iptal etmek suretiyle geçersiz kılmaktır.”51 

 

Anayasayı değiştirmenin zorlaştırılması yine anayasa tarafından getirilen 
hükümlerle sağlanacaktır. Kanunların anayasaya aykırı olarak çıkarılması halinde ise yargı 
yolu açık tutulmalıdır. “Hukuk devletinin unsurlarından biri olan yasamanın yargısal 
denetimi, genel olarak kanunların anayasaya uygunluğunun yargı organı tarafından 
denetlenmesini ifade etmektedir.”52 

 

Kanunların anayasaya  uygunluğunun yargı organlarınca denetimi yine anayasaya 
konulacak hükümlerle sağlanır. 

 

“Kanunların Anayasaya uygunluğunun yargı yolu ile denetlenmesi öngörülmemiş 
ise, temel hak ve özgürlüklerin tam anlamıyla güvence altına alınmış olmasından 

                                                
49  Anayasanın 144. maddesi gereğince. 

50  Akyılmaz, İdare Hukuku, s.80.  

51 Erdoğan, s.69. 

52 Akyılmaz, İdare Hukuku, s.82. 
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söz edilemez. Zira yargısal denetimin öngörülmemiş olması kanun koyucunun 
Anayasaya aykırı kanunlar çıkarmasına ve idareye Anayasaya aykırı ve keyfi bir 
biçimde kullanabileceği yetkileri vermesine yol açabilir. Böylece Anayasada 
düzenlenmiş güvence altına alınmış bulunan temel hak ve özgürlükler, idarenin 
keyfi müdahalelerine konu olabilir.”53 

 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası yasama organının işlemlerinin denetimini Anayasa 
Mahkemesine vermiştir. Anayasa Mahkemesi’nin görev ve yetkileri Anayasa’nın 148. 
maddesinde sayılmıştır. Buna göre Anayasa Mahkemesi kanunların, kanun hükmünde 
kararnamelerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün Anayasa’ya şekil ve esas 
bakımlarından  uygunluğunu denetler. 

 

Kanunların Anayasaya uygunluğunun denetimi ya iptal davası yoluyla yani soyut 
norm denetimi biçiminde yada bir davanın mahkemede görülmesi sırasında yani somut 
norm denetimi biçiminde gerçekleşebilir. İptal davası Anayasanın 150. maddesinde, somut 
norm denetimi ise 152. maddesinde düzenlemiştir. 

 

dd. Yürütmenin  Yargısal Denetimi 

 

Yürütme ve idarenin eylem ve işlemlerinin yargı tarafından  denetlenmesi hukuk 
devleti ilkesinin gereklerinden birisidir. Çünkü idare bir takım yetkilerle donatılmıştır. Bu 
yetkilerin hukuka uygun kullanılıp kullanılmadığının denetlenmesi gerekebilir. Yetkiler 
bazen yönetilenlerin aleyhine olarak keyfi olarak kullanılabilir. Bunu engellemenin yolu ise 
yürütme ve idarenin iş ve işlemlerinin denetlenmesinden geçer. 

 

“Özgürlükler açısından muhtemel en hayati olan husus, icrai-idari faaliyetlerin 
hukuka uygunluğunun sağlanmasıdır. Çünkü tarihsel olarak özgürlüklere yönelik en 
ciddi tehditler genellikle yürütme ve idare makamlarından gelmiştir. Bunun böyle 
olması doğaldır. Çünkü, hem devletin ‘cebredici’ yanı en çok bu alanda kendini 
gösterir, hem de asıl uygulayıcı devlet birimi yürütme ve idaredir.”54 

 

İdarenin yargısal denetimi sayesinde idarenin hukuka uygun davranması 
sağlanmakta; bu sağlanamıyorsa idarenin hukuka aykırı davranışı karşılığında yargısal bir 
önlem alınmaktadır. 

 

“İdarenin yargısal denetimi, bireyin devlet karşısında ‘zayıf’ konumda olması ve bu 
sebeple korunması düşüncesinden kaynaklanmaktadır. Her şeyden önce bu yolla 

                                                
53 Günday, s.40. 

54 Erdoğan, s.101-102. 
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eylem ve işlemleri yargı denetimine tabi olan idare, keyfi ve hukuka aykırı 
davranışlardan kaçınmaya; hukukun içinde hareket etmeye zorlanır. Dahası fertler, 
bu denetim sayesinde idarenin hukuka aykırı davranışlarına karşı korunmuş 
olurlar.”55 

 

İdarenin tek denetim yolu yargısal denetim değildir. İdare, yargısal denetim dışında  
başka yollardan da denetlenmektedir. İdarenin iç denetimi yada parlamento denetimi gibi 
denetim yolları bunlara verilecek  örneklerdir 

 

 “Ancak idare üzerinde yapılan denetimlerin en etkili olanı ve idare edilenlere en 
fazla güvence sağlayanı, bağımsız ve tarafsız yargı organlarınca yapılan yargı 
denetimidir.”56 

 

Yürütmenin ve idarenin yargısal denetimi ya genel mahkemeler eliyle yapılır, yada 
ayrı bir idari yargı sistemi kurulmuştur ve bu yargı yerlerince gerçekleştirilir. Ülkemizde 
idari yargı sistemi benimsenmiştir. “Hukuk devleti ilkesi, gerek adli idare, gerek idari yargı 
sistemleriyle bağdaşabilir. Hukuk devleti bakımından önemli olan nokta, yürütmenin eylem 
ve işlemlerinin bağımsız yargı organlarınca denetlenip denetlenmediğidir.”57 

 

Anayasanın 125. maddesine göre “İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı 
yargı yolu açıktır.” Bu kurala, Anayasa tarafından getirilmiş bir takım istisnalar vardır. 
Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler ve Yüksek Askeri Şura kararları gibi. Bu 
husus doktrinde oldukça sık eleştirilmiştir. 

 

“Hukuk devletinde asıl olan, yargı yoluna başvurma gereği yaratılmadan idarenin 
hukuka uygun davranmasıdır. Hukuk dışı işlem ve davranışların sonuçlanması belli 
bir süreyi gerektiren yasal yollara başvurularak düzeltilebilmesi bu işlemlerin ve 
davranışların muhatabı olan kişilerin o süre içindeki maddi ve manevi kayıplarının 
tümüyle giderilmesini sağlamaz.”58 

 

İdarenin asıl davranış biçimi hukuka uygun davranmaktır, hukuk devletinin temel 
gereği budur; yoksa muhataplarına yargı yolunun gösterilmesi değildir. 

 

                                                
55 Akyılmaz, s.84. 

56 Günday, s.45. 

57 Özbudun, s.114. 

58 Alan, s.11. 
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Hukuk devleti konusunda son söz olarak şunları belirtelim: Yukarıda belirtildiği gibi 
hukuk devleti iyi yönetimin en önemli gereğidir. Hukuk devletinin tesis edilemediği 
yerlerde iyi yönetimden bahsetmek mümkün olmayacaktır. 

 

2. HUKUK ÖNÜNDE EŞİTLİK 
 

a. Genel Olarak Eşitlik Kavramı 

 

Bireylerin yalnızca insan olmaları eşit olmaları için yeterlidir. Bu kavram bireylerin, 
fiziki özellikleri, kültürel geçmişi ne olursa olsun bir ayrıma tabi tutulmamasını ifade eder. 
Ayrımcılık yapılmaması, kamu otoritelerinin bireylere karşı keyfi muamelede bulunmaması 
anlamına gelir.“Hukuk önünde eşitlik, kamu otoritelerinin hiçbir ayırım gözetmeksizin 
herkese eşit muamele etmesi demektir. Bu bir yandan hukuk kurallarının genel olmasını, bir 
yandan da herkese eşit davranılmasını gerektirir.”59 

 

Anayasa Mahkemesinin 27.09.1988 tarih ve E.1988/7 K.1988/27 sayılı kararında 
eşitlik ilkesinden şöyle bahsedilmektedir: “Eşitlik her yönüyle aynı durumda olanlar 
arasında söz konusudur. Hukuk felsefesine girmiş bir deyimle ‘eşitlerin eşitliği’ 
anlamındadır.”60  

 

Hukuk kuralları nesnel ve objektif hükümler içermek zorundadır. Bunun anlamı 
kişilere göre değişen kuralların olmamasıdır. Kişilerin bireysel anlamda özelliklerine 
yönelik herhangi bir ayırımda bulunulamaması da hukuk önünde eşitliğin önemli 
şartlarından birisidir. “Çoğulcu demokraside eşitlik, yasa önünde eşitlik olarak gelişmiştir. 
Bunun anlamı toplum içindeki yeri, ekonomik gücü, toplumsal kökeni ne olursa olsun, 
herhangi bir ayırım yapılmadan uygulanmasıdır.”61 

 

Herkese eşit davranılması adaletli davranmanın da bir gereğidir. Aynı durumda 
olanlara eşit davranmak adil olmaktır. “Hemen belirtmek gerekir ki eşitlik kavramının 
doğuşunda ve gelişmesinde adalet olgusunun büyük rolü olmuştur.”62 

 

Eşitlik kamu otoritelerinin keyfi muamele yapmamalarını, insana insanca 
davranmalarını gerektirir. Ancak eşitlik mutlak eşitlik anlamına gelmemektedir. Eşitlik 
hukuk önünde eşitliktir ve kamu otoritelerinin karşısında bir ayrımcılık ve kayırmacılık 

                                                
59 Erdoğan, s.106. 

60 Anayasa Mahkemesinin 27.09.1988 tarih ve E.1988/7 K.1988/27 Sayılı kararı,AMKD, Sy.24, s.421, alıntı, 
Özbudun, s.138. 

61 Gözübüyük A.Şeref, Anayasa Hukuku, Turhan Kitabevi, Ankara 1997, s.23-24. 

62 Akyılmaz, İdare Hukuku, s.57. 
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yapılmamasını gerektirir.63 “Eşitlik ilkesi, özel düzenlemeyi gerektiren şartları taşıyanlar 
arasında ayırım yapılmamasını, yani benzer durumda olanların aynı kurallara tabi 
kılınmasını gerektirir. Bunun doğal sonucu, farklı durumda olanlara farklı muamele 
yapılabilmesidir.”64 

 

Anayasa Mahkemesi’nin 13.04.1976 tarih ve E.1976/3 K.1976/23 sayılı kararında  
Kanun önünde eşitlik ilkesi şöyle ifade edilmektedir. “Herkesin her yönden aynı hükümlere 
tabi olması anlamına gelmez. Bu ilke ile güdülen amaç, benzer koşullar içinde olan özdeş 
nitelikte bulunan durumların yasalarca aynı işleme uyruk tutulmasını sağlamaktır.”65 

 

O halde mutlak eşitlik değil hukuki eşitliğin araması gerekir. Şartları aynı olanların 
eşit muameleye tabi tutulması gerekmektedir 

 

“Genel anlamda eşitlik ilkesi ise, şekli hukuki eşitlik ve maddi hukuki eşitlik olarak 
iki anlamda yorumlanabilir. Şekli hukuki eşitlikten kastedilen, kanunların genel ve 
soyut nitelik taşıması, yani kapsadığı herkese eşit olarak uygulanmasıdır...Maddi 
hukuki eşitlik, şekli eşitliğin ötesinde, aynı durumda bulunanlar için haklarda ve 
ödevlerde yararlarda ve yükümlülüklerde, yetkilerde ve sorumluklarda, fırsatlarda 
ve hizmetlerde eşit davranma zorunluluğunu içermektedir”.66 

 

Eşitlik aynı durumda bulunanların eşitliğidir. Yoksa mutlak eşitlikten bahsetmek 
mümkün değildir. Herkesin beceri ve kabiliyetinin, ilgi alanının değişik olması sebebiyle 
bir çok konuda  farklıların doğması mümkündür. Ancak hukuk önünde eşitlik aynı durumda 
bulunanlara aynı davranış ve işlemin uygulanması demektir.  

 

b. Eşitlik İlkesinin Hukuki Durumu 

 

Eşitlik ilkesi çeşitli Uluslararası hukuk belgelerinde yer bulduğu gibi, TC 
Anayasalarında da birer ilke olarak maddeleştirilmiştir. Eşitlik ilkesi gerek İnsan Hakları 
Evrensel Bildirisinin 2. maddesinde67, gerekse Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 14. 

                                                
63 Kayırmacılık yapılmaması yolsuzluk yapılmaması anlamına da gelmektedir. Zira kayırmacılık literatürde bir 

yolsuzluk biçimi olarak karşımıza çıkmaktadır. 

64 Erdoğan, s.106. 

65 AMKD, Sy. 14, s.166, alıntı, Özbudun, s.138. 

66 Özbudun, s.137-138. 

67 İnsan Hakları Evrensel Bildirisi m.2: “Herkes; ırk,renk, cinsiyet, dil, siyasal ya da başka bir görüş, ulusal ve 
toplumsal köken, doğuş ya da benzeri başka bir statü gibi herhangi bir ayırım gözetilmeksizin bu bildirgede 
ileri sürülen tüm hak ve özgürlüklere sahiptir. 

Ayrıca ister bağımsız olsun, ister vasiyet altında yada kendi kendini yönetmeyen bir ülke olsun, ister başka bir 
egemenlik sınırlaması altında bulunsun, bir kimsenin uyruğunda bulunduğu ülke yada alanın siyasal, hukuksal 
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maddesinde68 ayrımcılık yapmama biçiminde yer almıştır. “Günümüzde yürürlükte olan 
pek çok anayasada ve uluslararası belgede ‘eşitlik hakkı’ deyimi geçer”69 

 

Avrupa İyi Yönetim Kodu’nın 5. maddesinde  eşitlik ilkesi “Ayrımcılık Yapmama” 
başlığı altında maddeleştirilmiştir: 

 

“1. Görevli, toplumdan gelen başvuruların değerlendirilmesinde ve karar 
alınmasında, muamele eşitliği ilkesine uyulmasını gözetir. Toplumun aynı durumda 
olan mensupları aynı şekilde muameleye tâbi tutulur. 

 

2. Muamele eşitsizliğinde görevli, bu durumun muamele yapılan işin hâline uygun 
ve nesnel özellikleri ile açıklanmasını gözetir. 

 

3. Görevli, toplum mensupları arasında vatandaşlığa, cinse, ırka, renge, etnik ve 
sosyal kökene, genetik özelliklere, dile, din ve inançlara, siyasi ve diğer kanaâtlere, 
belli bir azınlığa ait olmaya, servete, doğuma, herhangi bir bedensel kusura, yaşa 
veya cinsel tercihe dayalı olan her türlü ayrımcılıktan kaçınır.” 

 

Anayasanın 10.  maddesinde, devletin temel nitelikleri belirlendikten hemen  sonra 
kanun önünde eşitlik ilkesine yer verilmiştir. Bu maddeye göre: 

 

“Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri 
sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.   

 

Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.                

 

Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik 
ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.”                              

 

Anayasanın 10. maddesinin son fıkrası idari makamları ve Devlet organlarından 
bahsetmektedir. O halde kanun önünde eşitlik ilkesi, sadece yürütme ve idarenin değil, 

                                                                                                                                               
yada Uluslararası statüsüne dayanarak hiçbir ayırım gözetilmez.” Sencer Muzaffer, İnsan Hakları Ana 
Kuruluşlar ve Belgeler, TODAİE, Ankara 1986, s.61. 

68 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi m.14: ”Bu sözleşmede öne sürülmüş olan hak ve özgürlüklerden yararlanma; 
cinsiyet,ırk,renk,dil,din, siyasal ya da başka bir görüş, ulusal yada toplumsal köken, bir ulusal azınlıktan olma, 
mülkiyet,doğum ve benzeri başka bir statü ayırımı gözetilmeksizin herkes için sağlanır.” Sencer,  s.183. 

69 Tanör Bülent/ Yüzbaşıoğlu Necmi, 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, YKY, İstanbul 2001, 
s.114. 



 

 25 

diğer organların da dikkate almak zorunda oldukları bir ilkedir. “Eşitlik ilkesinin, devlet 
organlarına hitap eden bir anayasa buyruğu olması yönüyle, hem kanun uygulayıcılarını 
(idari makamları) hem kanun koyucuyu (yasama organı) muhatap aldığı kuşkusuzdur.”70 

 

Eşitlik insanların sırf insan olmaları sebebiyle layık oldukları bir haktır. Eşitlik, 
insana duyulan saygının doğal bir gereği olarak karşımıza çıkar. “Hukuki eşitliğin 
temelinde ahlaki bir ilke olan ‘insan onuru bakımından eşitlik’ düşüncesi yatar. Kişilerin 
insan olmak bakımından eşit değere sahip olmaları, onların her birine eşit saygıyı 
gerektirir.”71 

 

Bireylere insan onuruna yakışacak tarzda yönetim sunmak olan iyi yönetim 
açısından eşitlik son derece önemli bir ilkedir. İyi yönetimde, kamu görevlileri, toplumda 
vatandaşlığa, cinse, ırka, renge, etnik ve sosyal kökene, genetik özelliklere, dile, din ve 
inançlara, siyasi ve diğer kanaâtlere, belli bir azınlığa ait olmaya, servete, doğuma, herhangi 
bir bedensel kusura, yaşa veya cinsel tercihe dayalı olan her türlü ayrımcılıktan 
kaçınacaklardır. Toplumda aynı durumda olan mensuplarına  aynı şekilde muamele etmek 
durumundadırlar. Eğer işlem sırasında eşitsizlik doğuyorsa uygun açıklamaları yaparak 
yönetimin meşruluğunu, yönetime güveni korumak zorundadırlar. 

 

   3. ÖLÇÜLÜLÜK 

 

Ölçülülük yada Avrupa İyi Yönetim Kodundaki ifadesi ile orantılılık bir hakkın 
sınırlandırılmasında söz konusu olur. Bir sınırlandırma  yapılacaksa buna karşı bir tedbir 
geliştirilmiş ve kişilerin hakları kullanılmaz hale gelecek kadar sınırlanmaması istenmiştir. 
Daha az tedbirle önlenebilecek bir olay için daha fazla tedbir alınmaması hükme 
bağlamıştır. 

 

Ölçülülük konusunda şöyle bir tanım yapılmaktadır: “Ölçülülük ilkesi bir temel hak 
ve özgürlüğün, sınırlama ile ulaşılmak istenen amacın zorunlu kıldığından ve gerektiğinden 
fazla sınırlanamayacağı anlamına gelmektedir.”72 

 

Bir başka eserde ölçülülük ilkesi araç amaç ilişkisi açısından açıklanmıştır. “Bu ilke 
(temel hak ve hürriyetlerin)sınırla(nmasında) başvurulan aracın sınırlama amacını 
gerçekleştirmeye elverişli olmasını; bu aracın sınırlama amacı açısından gerekli olmasını 
ve araçla amacın ölçüsüz bir oran içinde bulunmamasını ifade eder.”73 

                                                
70 Özbudun, s.137. 

71 Erdoğan, s.107. 

72 Günday, s.264-265. 

73 Özbudun, s.104. 
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Avrupa İyi Yönetim Kodu’nun  6. maddesinde orantılılık şöyle ifade edilmektedir: 

 

“1. Görevli, kararların alınmasında, güdülen amaç ile alınan tedbirlerin orantılı 
olmalarını gözetir. Vatandaşların haklarını kısıtlamaktan veyahut kısıtlama ve 
zorluklar amaçlanan durum ile orantısız ise, onları zorlamalara tâbi tutmaktan 
kaçınır. 

 

2. Görevli, kararların alınmasında, özel şahısların menfaatleri ile genel kamu 
yararı arasındaki adil dengeyi gözetir.” 

 

Avrupa İyi Yönetim Kodunun 6. maddesinde getirilen ölçülük ilkesi ile amaç ve 
tedbir arasında orantılılık aranmıştır. Birey haklarının sınırlanmasını gerektiren bir durum 
ortaya çıkması halinde sağlanmak istenen düzen ile uygulanan tedbir arasında ölçülü 
davranmak gereği ortaya konulmuştur. Kamu menfaatine uygun olduğu düşünülerek birey 
hakları ölçüsüz olarak sınırlanamayacak ve ölçü gözetilecektir. 

 

1982 Anayasasının ilk halinde ölçülülük ilkesine yer verilmemişti. Ancak yukarıda 
da belirtildiği gibi 3.10.2001 tarih ve 4709 sayılı Kanunla değiştirilen 13. maddeye ölçülük 
ilkesi dahil edilmiştir.  

 

 Anayasa Mahkemesi  2001 yılında yapılan değişiklikten önce de ölçülülük ilkesine 
dayanarak bir takım kararlar vermekteydi. Anayasa Mahkemesinin 22.5.1987 tarih ve 
E.1986/17 K1987/11 sayılı kararında bu hususa yer verilmiştir:  “Makul ölçülerin aşılması 
bir iptal nedenidir....Yapılan sınırlamayla sağladığı yarar arasında hakkaniyete uygun bir 
dengenin bulunması gerekir. Amaçla araç arasındaki makul ölçüyü aşan aşmış görülen 
yeni sınırlamanın uygun olmadığı ortadadır.”74 

 

O halde 13. maddeyi şöyle açıklamak mümkündür: Kişiler kişiliğine bağlı 
devredilmez, vazgeçilmez hak ve hürriyetlere sahiptirler. Bu hak ve hürriyetler anayasanın 
teminatı altındadırlar. Anayasa temel hak ve hürriyetlerin sınırlanmasının ancak kanunla ve 
Anayasa’nın sözüne ve ruhuna uygun olarak yapılmasına müsaade etmiştir. Ayrıca 
sınırlama sadece Anayasanın sınırlamaya konu maddesinde hürriyet için belirlediği 
sınırlama sebeplerine dayanabilecektir. Bunun yanında amacın gerektirdiğinden fazla 
sınırlama yoluna gidilemeyecek yani ölçülü davranılacaktır. 

 

“Öğretiden ve Anayasa Mahkemesi kararlarından çıkan esaslara göre ölçülülük 
ilkesi üç unsuru içerir: Kullanılan aracın sınırlama amacını gerçekleştirmeye 
elverişli olması (elverişlilik), bu aracın gerekli yada zorunlu olması (gereklilik yada 

                                                
74 AMKD, Sy. 23, s.222, alıntı Özbudun, s.104. 
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zorunluluk) ve araç ile amaç arasında dengeli bir oran ilişkisinin varlığı 
(orantılılık)”75 

 

Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması daha çok kolluk yetkilerinin 
kullanılmasında  karşımıza çıkar. İdari kolluk, kamu düzenini sağlamak maksadıyla bir 
takım tedbirler almakta ve bu tedbirleri uygulamaya koymaktadır. Bu tedbirler toplum 
hayatını ilgilendirmekte ve bazı sınırlamalar içermektedir. “Bireylerin faaliyetleri hakkında 
kolluk makamlarının bir takım tedbirler alması bireylerin temel hak ve hürriyetlerinin 
kısıtlanması anlamına gelir.”76  

 

İdare ancak kendisine kanunla yetki verilmiş olması halinde temel hak ve 
hürriyetlere müdahale edebilir. 

 

“İdare temel hak ve özgürlükleri kamu düzeni, genel asayiş ve genel sağlık gibi 
nedenlerle sınırlayan kanunları uygulamak suretiyle kolluk yetkilerini kullanır ve 
temel hak ve özgürlüklere müdahale eder. Buna karşılık idare henüz kendisine 
kanunla verilmiş bir yetki olmaksızın, temel hak ve özgürlüklere müdahale edemez. 
İdarenin kanunla kendisine bir yetki verilmeden, kendiliğinden temel hak ve 
özgürlüklere müdahale etmesi fonksiyon gaspı teşkil eder.”77   

 

Kolluk tedbiri olan önlemler de amaca  uygun alınmalı, daha az sınırlama ile elde 
edilebilecek sonuç için daha çok hak ve hürriyete müdahale edilmemelidir. “Kolluk 
tedbirleri tedbir alınmasını gerektiren amaca elverişli olmalı, bu amaç açısından gerekli 
olmalı, kolluk tedbirleri ile amaç ölçüsüz bir oran içinde bulunmamalıdır.”78 

 

Sınırlama konusunda ölçü kanunla getirilebilecektir. Ancak bu konuda Kanunda 
soyut ifadeler yerine sınırlamanın ölçülerini iyi belirleyecek bir somut düzenleme 
yapılmalıdır. “Yasal düzenlemenin idarenin kişisel anlayış ve takdirine dayanan keyfi 
uygulamaları mümkün olduğu ölçüde kaldırabilecek nitelikte olması gerekmektedir.”79

  

 

Ölçülük ilkesini bir örnekle şöyle ifade edebiliriz. 2911 sayılı Kanuna göre gerekli 
bildirimleri yapılmış olan bir toplantı ve gösteri yürüyüşü, kanuna aykırı hale gelmiş ve 
dağıtılması gerekmekte ise sözlü olarak ikaz ederek dağıtılması gerekirken, bunun 
yapılmaması ve zora başvurulması ölçülülük ilkesine aykırılık oluşturur. 

                                                
75 Tanör/Yüzbaşıoğlu, s.151. 

76 Gözler Kemal, İdare Hukuku Dersleri, Ekin Kitabevi, Bursa 2002, s.487. 

77 Günday, s.263. 

78 Gözler, s.488. 

79 Tan/Gözübüyük, C.1, s.632.  
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Avrupa İyi Yönetim Kodunun 6. maddesinde ve Anayasanın 13. maddesinde 
getirilen ölçülük ilkesi ile amaç ve tedbir arasıda orantılılık aranmıştır. Birey haklarının 
sınırlanmasını gerektirecek durumlarda hakkaniyet ölçülerinde davranılması iyi yönetimi 
sağlayacaktır. 

 

4.YETKİ AŞIMINDA BULUNMAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 

 

Avrupa İyi Yönetim Kodunun 7. maddesinde “Yetki Aşımında Bulunmama 
Yükümlülüğü” başlığı altında yetkilerin keyfi kullanılmaması kurala bağlanmıştır. Yasanın 
ilgili maddesine göre: “Yetkiler sadece ilgili hükümlerce öngörüldükleri amaçlar için 
kullanılır. Görevli, yetkilerini her hangi bir hukuki dayanağı olmayan veya herhangi bir 
kamu yararı ile gerekçelendirilmeyen amaçlar için kullanmaktan özellikle kaçınır.” 

 

Aslında bu husus iç hukukumuzda Anayasanın 123. maddesinde düzenlenmiştir. 
Anayasamıza göre “idarenin görevleri kanunla düzenlenir.” Diğer bir değişle kamu 
görevlilerinin yetkisi kanunda öngörülen tarzda kullanılabilir. Kanunla düzenlenmeyen ve 
kamu yararına uygun olmayan davranış keyfi davranış olacaktır. “İdari kararlar herhangi 
bir organ, makam veya kamu görevlisi tarafından değil, Anayasa ve kanunların yetkili 
kıldığı organ, makam ve kamu görevlileri tarafından alınmalıdır.”80 

 

Keyfi davranışta  bulunulduğu iddiası daha çok takdir yetkisinin bulunduğu 
durumlarda karşımıza çıkmaktadır. Esasen takdir yetkisinin de kanuni bir dayanağı 
bulunmalıdır. Kanunun takdir yetkisi tanıdığı hallerde de kamu görevlileri yetkilerini 
kanundan almak ve yine kanuna uygun olarak kullanmak zorundadırlar.  

 

Kamu yetkisi görevlilere kamu yararını gerçekleştirmek için verilmektedir. Zira 
devletin temel amacı kamunun ortak çıkarlarını korumak ve gerçekleştirmektir. İdare her 
zaman kamu yararını gözetmek ve kamu yararına faaliyette bulunmak zorundadır. 

 

5.KAMU GÖREVLİLERİNİN İYİ DAVRANIŞ KURALLARI 

 

Avrupa İyi Yönetim Kodu kamu görevlilerinin de iyi davranışlar içerisinde 
olmasını, objektif davranmalarını, vatandaşlara nazik davranmaları gereğini, adil olmalarını 
iyi yönetimin bir gereği olarak ortaya koymuştur. Bunları kısa başlıklar halinde ifade 
edelim. 

 

                                                
80 Günday, s.124. 



 

 29 

a. Objektif Davranma Yükümlülüğü 

  

Avrupa İyi Yönetim Kodunun 9. maddesi nesnel yada objektif davranma 
yükümlülüğünü şu şekilde ortaya koymuştur.“Görevli, kararların alınması sırasında, 
uygun olan etkenleri dikkate alır, bu unsurları kararda gerektiği gibi uyarlar. Uygun 
olmayan bütün unsurları dışlar.” 

 

Kamu görevlisi kararları alırken objektif davranacaklardır. Burada belirtilen objektif 
olma tarafsız olmaktan çok, kararların alınmasında bütün etkenleri göz önünde 
bulundurmayı ifade etmektedir. Örneğin bir taşınmaz üzerinde uygulanacak kamulaştırma 
işleminde bireyin hak ve menfaatlerinin de gözetilmesi, kamulaştırma amacının kamuya ait 
yerlerle gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceği gibi bir takım unsurların da dikkate 
alınmasını, en olumlu kararın verilmesini gerektirecektir.  

 

b. İdari Uygulamaların İstikrarı 

 

Avrupa İyi Yönetim Kodunun 10. maddesinde “Hukuki Güven, Uyum ve Yol 
Gösterme” başlığı altında idari uygulamalarda  istikrarlı olmak ifade edilmiştir. 10. 
maddede: 

  

“1. Görevli, idari davranışı ve kurumun idari faaliyeti ile uyum içindedir. Özel bir 
durumda, yazılı yasal dayanağa bağlı olarak uygulamalardan kaçınması gerekliliği 
hâli hariç, kurumun olağan idari uygulamalarına uyum gösterir.  

 

2. Görevli kurumunun önceki uygulamaları ışığında toplum üyelerinin yasal ve 
haklı (mâkul) beklentilerine cevap verir. 

 

3. Görevli, gerektiğinde, topluma kendi yetki alanına giren bir işte başvurunun nasıl 
yapılması gerektiği ve o başvurunun gördüğü işlemler sırasında izlenecek usuller 
konusunda yol gösterir.” hükümleri konulmuştur. 

 

İdarelerin yerleşik uygulamaları vardır. Bu uygulamaların kanunlara aykırı 
olmamak üzere devam ettirilmesi idarenin istikrarını ve güvenilirliğini sağlar. Kamu 
görevlilerinin de bu uygulamalara riayet etmesi gerekir.  Bu uygulamalar bazen iç düzene 
yönelik hazırlanan yönetmelik yada yönergelerle düzenlenir. Bazen de kurumun kendi 
gelenekleri oluşmuştur.81 Görevlilerin kurumun idari faaliyetine uygun davranması 

                                                
81 Mülki İdare Amirlerinin kıdemli olanı diğerlerinin “Ağabeyi”dir. Kıdemsiz olan kıdemliye ismi ile yada unvanı 

ile hitap etmek yerine bu tarz bir hitapta bulunur. Bu şekilde hitap edilememesi ayıplanan bir davranış olur. 
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beklenir. Bu idarenin uyumlu çalışmasına yol açar. Bunun dışında görevli kanuna aykırı 
talepleri ise yerine getirmeyecektir. Bu durumda kanunsuz emir hükümleri uygulanır. 
Kanunsuz emir Anayasanın 137. maddesinde ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 11. 
maddesinde düzenlenmiştir. Anayasanın137. maddesine göre:  

 

“Kamu hizmetlerinde herhangi bir sıfat ve suretle çalışmakta olan  kimse,  üstünden 
aldığı emri, yönetmelik, tüzük, kanun veya Anayasa hükümlerine aykırı görürse, 
yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Ancak, üstü emrinde ısrar 
eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, emir yerine getirilir; bu halde, emri yerine 
getiren sorumlu olmaz.  

 

Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse 
sorumluluktan kurtulamaz.” Benzer düzenleme 657 sayılı Kanun’da da yer 
almaktadır. 

 

O halde kamu görevlisi  kanuna aykırı gördüğü hususlarda yazılı emir alırsa bunu 
yerine getirecektir. Ancak, konusu suç teşkil eden emirlerin yerine getirilmesi mümkün 
değildir. 

 

Ayrıca kamu görevlileri yasal talepleri yerine getirmek zorundadır. Bunun yanında 
yerleşik uygulamalara göre halkın  makul talepleri de yerine getirilecektir. Örneğin taşrada 
kar sebebiyle yolların açılması ile görevli olan teşkilat Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü82 iken 
ilçelerde müracaatlar Kaymakamlıklara yapılır. Çoğu defa Kaymakamlıklar bünyesinde 
Köy Hizmetleri teşkilatına ait şantiye de bulunmamaktadır. Mevcut şantiyeler de İl 
Müdürlüğü emri ile hareket eder. Kaymakamlıklar bu talepleri İl Müdürlüğüne iletirler. Bu 
talep makul ve yerleşik bir taleptir ve yetki dahilinde olup olmadığına bakılmaksızın 
ilgilenilmesi gerekir. 

 

Son olarak kamu görevlisinin, müracaatçılara kendi yetki alanına giren bir iş için 
başvurunun şekli ve usulleri konusunda yol göstermesi birer iyi yönetim davranışı olarak 
karşımıza çıkar. 

 
 

                                                                                                                                               
Maliye Bakanlığı müfettişlerinde hitap şekli “üstat”tır. Bunlar kurumda yerleşen yazılı olmayan geleneklere 
basit birer örnek oluşturmaktadır. 

82 5286 sayılı Kanun’un 5. maddesi ile 3202 sayılı Kanun’da yapılan değişiklikle Köy Hizmetleri Teşkilatı 
kaldırılmıştır. 3202 sayılı Kanunun Ek 2. maddesine göre: “Bu Kanunda belirtilen hizmetler, İstanbul ve 
Kocaeli illeri dışında il özel idarelerince, İstanbul ve Kocaeli illerinde ise il sınırları dahilinde yapılmak üzere 
büyükşehir belediyelerince yerine getiril(ecektir.)” 
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c. Adil Davranma  

 

Kodun 11. maddesinde “Görevli, tarafsız olarak, adil ve makul bir şekilde hareket 
eder.”hükmü bulunmaktadır. 

 

Kamu görevlisinin tarafsız, makul ve adil davranışı yönetilenlere karşı davranışıdır. 
İdarenin kendisine karşı tarafsız  ve makul davranmak değildir. 

 

657 sayılı Kanun’un 7. maddesinde tarafsızlık ve devlete bağlılığı düzenlemiştir. 7. 
Maddede “siyasi olarak tarafsız olmak” “devlet menfaatlerinin yanında olmak” 
zorunlulukları düzenlenmiştir. 657 sayılı Kanun’da devlet memurlarının siyasi tarafsızlığı 
söz konusudur.  

 

Oysa Avrupa İyi Yönetim Kodunun 11. maddesinde düzenlenen tarafsızlık, adil 
davranma ve makul davranma vatandaşlara karşı tarafsız ve adil olmayı ifade eder. Burada 
da kamu görevlisi siyasi olarak tarafsız olacak ve kendi kanaatine aykırı bile olsa kamu 
görevinin gereğini nesnel olarak yerine getirecektir. Adil olarak haklı olanın hakkını 
kendisine verecek ve makul davranışlarda bulunacaktır. Bu davranışlar iyi yönetimin birer 
gereği olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 

d. Nezaket 

 

Kamu görevlisi görevini yaparken nezaket içerisinde olmalıdır. “Görevli toplumla 
olan ilişkilerinde bilinçli, dürüst, saygılı ve ağırbaşlıdır.” Görüşmelerinde sorulan sorulara 
mümkün olduğunca tam ve doğru olarak cevap verir. 

 

Talepte bulunulan yada görüşülen konu, yetkisinin dışındaysa vatandaş yetkili 
görevliye yönlendirilir. 

 

Kendi hatalarında dolayı bireylerin hak ve menfaatleri zarara uğramışsa bunları 
telafi etmeye gayret eder ve bu konuda  her türlü başvuru yollarından haberdar eder.  

 

Gerçekte nezaket hususu yasada yer almasa bile iyi yönetim iddiasında bulunan bir 
idare için kendiliğinden yerine getirilmesi gereken en doğal davranış şekli olmalıdır. 
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6. İDARİ USUL 

 

Avrupa İyi Yönetim Kodunun 13 ve müteakip maddeleri idari usul esaslarını 
düzenlemektedir. Bir kısım esaslar Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesince, 28 Eylül 1977 
de kabul edilen (77) 31 sayılı İdarenin İşlemleri Karşısında Bireyin Korunması Hakkında 
Kararında  yer alan  idari usul kurallarını içermektedir. 

 

İdari usul kurallarının düzenlenmesi Türk Kamu Hukuku açısından önem arz 
etmektedir. “Türkiye’de İdari Usul Kanunu çalışması ilk defa 1996 yılında…başladı.”83 
Buna rağmen hala Türk kamu sisteminde genel idari usulü düzenleyen mevzuat 
bulunmamaktadır. Bazı kanunlarda belli bir alana ilişkin olarak özel usul kuralları 
getirilmiştir. Bu özel düzenlemeleri Kamulaştırma Kanunu yada İmar Kanunu’nda görmek 
mümkündür. Bu istisnalar haricinde, idarî işlemin yapılış sürecinde idarenin izleyeceği usul 
idarenin takdirine bırakılmıştır. “Bu dağınıklık, idareye çalışma usullerini belirleme 
konusunda geniş olanaklar tanımakta; özellikle, kurala bağlanmamış, takdir yetkisine 
dayalı işlemler, çoğu kez, totaliter devletlerin uygulaması olan ‘takdiri tasarruf’a 
dönüşmektedir.”84 

 

İdarenin işlemleri ve uygulama usulleri yargısal usullere benzeyen “usul” kuralları 
ile düzenlemelidir. Kastedilen usul, bireyleri etkileyen  idari işlemlerle ilgili olarak idarenin 
ilgililerle işbirliği yapması onlarla etkileşim içerisinde olmasını ifade eder.  

 

İmar, vergi, kamulaştırma gibi alanları düzenleyen kanunlarda özel usul hükümleri 
bulunmaktadır. Genel İdarî Usul Kanunu özel hükümler dışında kalan hususlarda genel 
nitelikli usuli düzenlemeler getirecektir. 

 

a. İdari Usulün Tanımlanması 

 

Genel İdari Usul Kanunu Tasarısının gerekçesinde idari usul bir hukuki koruma 
kurumu olarak değerlendirilerek tanımlanmıştır: “İdarî usul, idarenin kamu gücünü 
kullanarak bireylerin hak ve çıkarlarını etkilemeden önce, ilgililerin birtakım hak ve 
yetkilerle donatılarak, idare makamı önünde menfaatlerini korumalarına imkân sağlayan 
çağdaş bir müessesedir.”85 

 

                                                
83 Odyakmaz Zehra, Genel İdari Usul Kanunu Tasarı Sempozyumu, Türk Hukuk Dergisi, Özel 87, s.4. 

84 TBMM Meclis Araştırması Komisyon Raporu, s.32. 

85 Genel İdare Usul Kanunu Taslağı genel gerekçesi, http.//www.kgm.adalet.gov.tr/gik1711.htm, 28.06.2004. 
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Doktrinde yapılan bir tanımlamada ise yetkili makama, biçime, işlemin geçireceği 
aşamalara dikkat çekilmektedir: “İdari usul, bir idari faaliyetin hangi idari makam 
tarafından, hangi biçimde, hangi aşamalardan geçilerek yapılacağını gösteren ve ne 
şekilde ‘tespit’ edileceğini ortaya koyan kurallar bütünüdür.”86 

 

Bir başka tanımda ise idare fonksiyonların süreci önem kazanmaktadır: “İdari usul 
idare işlevine ilişkin  faaliyetlerin yürütülmesi sürecindeki her türlü muameleyi ifade 
etmektedir. İdarenin demokratikleşmesi, güncel deyimle şeffaflaşması, idarenin birey ile 
olan ilişkilerinde gizlilikten açıklığa geçiş, İdari Usul Kanunu ile mümkün olacaktır.”87 

 

b. İdari Usul Kanunu Uygulamaları 

 

Dünyada usul kanunu uygulamaları farklı biçimlerde gerçekleşmektedir. Türk 
Hukuk sistemi ise bu usullerinden birisini tercih etmek durumunda kalacaktır. 

 

“Dünyada idari usul kanunların tipini üçe ayırabiliriz. 1. tip usul kanunlarına tek 
bir Genel İdare Usul Kanunu hazırlayan ülkeleri örnek gösterebiliriz. İspanya’nın, 
Avustralya’nın bir tek Genel İdare Usul Kanunu vardır. 2. Tip her bir ülkede her bir 
ilke için ayrı Kanun çıkaran ülkeler var. Fransa... her bir ilke için ayrı kanun 
çıkarmıştır. 3. de İsviçre örneği, İdari Yargılama Usulü Kanunu ile Genel İdare 
Usulü Kanununda  bulunması gereken ilkeleri tek bir kanun altında 
düzenlemiştir”88 

 

İdarî usul, idarenin kamusal faaliyeti daha hızlı gerçekleştirebilmesi, idari kararların 
keyfilikten uzak hukukun üstünlüğü ilkesine uygun olarak karar alınması, bireylerin hak ve 
menfaatleri için güvence sağlanması amaçlarına yöneliktir. “İdari usulde diğer usul 
kuralları gibi tek başına bir ‘amaç’ değil, doğru karara ulaşmada bir araçtır.”89 İdari usul 
şeffaf bir idare ortamı oluşturarak  birey arasında ki  ilişkilerde gizlilikten açıklığa geçişi 
sağlayacaktır.  

 

Diğer yandan, sözü edilen idari usulün uygulanması ile idari işlemden dolayı idare 
ile birey arasında doğacak uyuşmazlıklarda yargıya gitmeden karşılıklı anlaşma sonucu 
çözüme varılabilecektir. “Türk idaresi yargı kararı olmaksızın herhangi bir nedenle 
sorumluluğu kabul etmemekte, vermiş olduğu zararları tazmin etmemektedir.”90 Bu şekilde 
yargının yükü hafifleyecek ve idari işlemler hızlanacaktır. 

                                                
86 Akyılmaz, İdare Hukuku, s.240. 

87 Odyakmaz, s.4. 

88 Odyakmaz, s.5. 

89 Akyılmaz, İdare Hukuku, s.239. 

90 Ünlüçay Mehmet, Genel İdari Usul Kanunu Tasarı Sempozyumu, Türk Hukuk Dergisi, Özel 87, s.16. 
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İdarî usul çerçevesinde birey idarenin işlemlerinde izleyeceği yöntemi bilecek, 
işleme esas bilgi ve belgelere kolaylıkla ulaşabilecektir. Bu anlamda bireyler idare 
karşısında güvencede olacaktır. İdare tasarrufların belli bir şekle ve usule bağlanması ile 
idarenin keyfi karar ve uygulamalarına engel olunacak, hukukun üstünlüğü hakim olacaktır. 

  

İdari usul kuralları da yine Avrupa İyi Yönetim Kodu dikkate alınarak sırayla 
açıklanacaktır. 

 

c. Bilgi Edinme Hakkı 

 

Bilgi edinme hakkı, kamunun elindeki  her türlü bilgi veya belgeyi ilgilisinin 
yararlanmasına sunmaktır. Bu anlamda bilgi edinme hakkı, kamunun elindeki bilgilerin 
gizli kalmamasını ve yönetilenlerle yönetenlerin etkileşimde bulunmasını sağlaması 
açısından iyi yönetimin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. 

 

Bilgi edinme hakkı bir çok uluslararası belgede yerini almıştır. İnsan Hakları 
Evrensel Bildirgesi’nin 19. maddesinde91, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. 
maddesinde92 ve Bireyin İdari İşlemlere Karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi 
Bakanlar Komitesi Kararı’nda yer alması bunlardan bazılarıdır. 

 

Bilgi edinme hakkı, Bireyin İdari İşlemlere Karşı Korunmasına İlişkin Avrupa 
Konseyi Bakanlar Komitesinin 77/31 sayılı kararında Enformasyon Kaynaklarından 
Yararlanma Hakkı olarak yer almaktadır. Bu karada belirlenen ilke ‘İlgilinin isteği üzerine, 
idari işlem tamamlanmadan önce işlemin dayanakları olacak bütün veriler hakkında en 
uygun gereçlerle bilgi verilir.’93 

 

Bilgi edinme hakkı, Avrupa İyi Yönetim Kodunda ise iki maddede düzenlemiştir. 
Yasanın 22. maddesi ile “Bilgi İsteme” hakkı, 23. maddesinde “Belgelere Erişimi İsteme” 
hakkı düzenlenmiştir. 

 

                                                
91 “Madde 19. Herkesin düşün ve anlatım özgürlüğüne hakkı vardır; bu özgürlük düşüncelerinden dolayı rahatsız 

edilmemek, ülke sınırları söz konusu olmaksızın bilgi ve düşünceleri her araçta arama, elde etme ve yayma 
hakkını içerir.”http.//www.un.org.tr/doc_pdf/h_rigths_turkce.pdf, 08.03.2006. 

92 “Madde 10.Herkes görüşlerini açıklama ve anlatım özgürlüğüne sahiptir. Bu hak, kanaat özgürlüğü ile kamu 
otoritelerinin müdahalesi ve ülke sınırları söz konusu olmaksızın haber veya fikir almak ve vermek 
özgürlüğünü de içerir.”http.//www.yargitay.gov.tr/aihm/sozlesme.html, 08.03.2006. 

93 Kuntbay, s.4. 
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“Bilgi edinme hak ve özgürlüğü,...yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren 
gelişmeye başlamıştır. Bunda; yöneticiler- yönetilenler ayrımına dayanan anlayışın 
terk edilerek, kamu hizmeti sunanlar ve bunlardan yararlananlar ayırımına 
dayanan anlayışa geçilmesinin büyük etkisi olmuştur.”94 

 

Devlet idaresinde daha çok kapalı bir yönetimin, diğer bir ifade ile halkın katılımına 
açık olmayan bir yönetim şeklinin tercih edildiği görülmektedir. Bu kapalılık yönetilenlerin 
devletin elindeki bilgi ve belgelere ulaşılamaması anlamına gelmektedir. Kapalılık bazen 
kanuni düzenlemelerin gereği ise de, çoğu zaman kamu görevlilerinin çeşitli sebeplerle 
bilgiyi paylaşma endişelerinden kaynaklanmaktadır. Bu durumda devletin elindeki bilgilere 
belli sayıdaki kamu görevlileri ulaşabilmektedir. “Bilgi edinme hakkı iyi yönetim hakkını 
tamamlayıcı ve bütünleştirici bir özellik taşımaktadır. İyi yönetim hakkı kuramsal açıdan 
kamu yönetimlerinin doğru, adil, yansız, etkili, etken, verimli ve ahlak kurallarına uygun 
çalışması anlamına gelmektedir”.95 

 

Bilgi edinme hakkı iyi yönetimin en önemli öğelerinden birisi olarak karşımıza 
çıkar. Bilgi edinme hakkı sayesinde yönetim yetkisini elinde bulunduranlar yapılan iş ve 
işlemler hakkında bireylerin bilgi sahibi olacaklarını bildiklerinden keyfi davranışlarda 
bulunmayacaklardır.  

 

“Bilgi edinme hakkı, dar anlamıyla yönetilenlerin kamu kurum ve kuruluşlarındaki 
bilgi ve belgelere ulaşım hakkını ifade eder ki, ‘iyi yönetim’in gelişimi içinde 
değerlendirilebilir.  

 

Geniş anlamıyla ise, bilgi edinme özgürlüğünü ifade eder. Bu anlamıyla, basın 
özgürlüğünden ifade özgürlüğüne, haberleşme özgürlüğünden seyahat özgürlüğüne 
ve uluslararası ticaretin serbestleşmesine ilişkin beklentilere kadar birçok hak ve 
özgürlükle, bilgi toplumuyla ve küreselleşmeyle doğrudan ilgilidir.”96 

 

aa. Avrupa İyi Yönetim Kodunda Bilgi Edinme Hakkı 

 

Avrupa İyi Yönetim Kodunun 22 ve 23. maddeleri bilgi isteme ve belgelere erişim 
hakkını düzenlemiştir. Bilgi isteme hakkını düzenleyen 22. maddeye göre kamu görevlisi 

                                                
94 Yıldırım Ramazan, İdare Hukuku Açısından Bilgi Edinme Hak ve Özgürlüğü, İdari Usul Kanunu Hazırlığı 

Uluslararası Sempozyumu, 17-18.01.1998, Ankara, s.227. 

95  Yaşamış Firuz Demir, Anayasa Hukuku ve İnsan Hakları Açısından Bilgi Edinme Hakkı, TİD, Eylül 2004, 
Sy.444, s.3. 

96 Yüksel Ali/ Kaya A .Kadir, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun Uygulanması Sırasında Çıkabilecek 
Muhtemel Sorunların 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun da Dikkate Alınarak 
Tespiti İle Bu Sorunların Çözüm Yolları,  İnceleme - Araştırma Raporu, s.23, www.icisleri.gov.tr, 
05.01.2005.  
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talepte bulunan bireylere yetkili olduğu konularda açık ve anlaşılır bilgi verecektir. Bilgi, 
ilgilisine istemesi halinde verilecektir; o halde yasa bilgi edinme hakkı için talepte bulunma 
şartını getirmiştir. Talep edilen bilgilerin gizli olması halinde bilgi verilmeyecek, ancak 
ilgilisine sebepleri açıklanacaktır. Kamu görevlisinin yetkili olmadığı alanlarda talepte 
bulunulmuş ise görevli kuruma yönlendirilecektir. Bu arada yasa kamu kurumunda 
bilgilendirme konusunda yetkili bir birime yönlendirmeden bahsetmek suretiyle böyle bir 
birimin kurulacağına işaret etmektedir. 

 

Yasanın “Belgelere Erişme İstemi” başlıklı 23. maddesinde belgelere erişim 
isteklerinin (AT) 1049/20013 sayılı kararnamesinde düzenlenen genel sınır ve ilkelere ve 
kurum tarafından konulan kurallara göre değerlendirileceği belirtilmektedir. Kamu 
görevlisi, sözlü olarak yapılan bu belgelere erişme isteğine cevap veremezse bunun yazılı 
olarak yapılmasını isteyecektir. 

 

bb. Türk Kamu Hukukunda Bilgi Edinme Hakkı 

 

Bilgi edinme hakkı  Türk Mevzuatına, 24.10.2003 tarih ve 25269 sayılı Resmi 
Gazete’de yayınlanan  4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunuyla girmiştir. Bu tarihten 
itibaren kanun kapsamında olsun yada olmasın bir çok konuda kamu kurumlarından talepte 
bulunulduğu takip edilmektedir. Özellikle kamu görevlileri de kendileri ile ilgili idarenin 
elindeki bilgilere ulaşmak için talepte bulunmaktadırlar. Kamu personelinin talepleri sicil 
notlarında yoğunlaşmaktadır. Çünkü 4982 sayılı Kanun yürürlüğe girmeden, Devlet 
Memurları Sicil Yönetmeliği’ne göre sicil raporları gizlilik kaydı ile saklandığından97 
ilgililerinin bilgi sahibi olması mümkün görünmemekte idi.  

 

Bu arada Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından yapılan 2004 Yılı Yaşam 
Memnuniyeti Araştırmasından bahsetmek gerekir. Bu araştırmada, araştırmaya katılanların 
“kamu hizmetleri ile ilgili bilgi edinme işlemlerinden memnun olup olmadıkları” 
sorulmuştur. 

 

Kamu hizmetleri ile ilgili  bilgi edinme işlemlerinden memnun olanların oranı % 
36.0 diğer cevap sahiplerine göre en fazla oranı teşkil etmektedir. Memnun olmayanların 
oranı % 14.5, hiç memnun olmayanların oranı ise % 4.0 dır. Ancak bunlardan da önemlisi 
katılanların % 24.3 ünün kamu hizmetleri ile bilgi edinme konusunda fikir sahibi 
olmamasıdır. 

 

                                                
97 Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 27.maddesi “Memurların sicilleri ile ilgili her türlü yazışma, evrak ve 

belgelerin sevkinde ve sicil raporlarının muhafazasında (Gizli ve Kişiye Özel) işaretli zarfların kullanılması 
şarttır.” 
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Grafik 198 Kamu Hizmetleri İle İlgili Bilgi Edinme İşlemlerinden Memnuniyet 

 

 

cc. Genel Olarak Hak Kavramı ve Bilgi Edinme Hakkı  

 

4982 sayılı Kanun’un 4. maddesinde bilgi edinmenin bir hak olduğu ifade 
edilmiştir. Bu yüzden bilgi edinme hakkını açıklamadan önce hak kavramı üzerinde 
duracağız. “Hukuk objektif olup, genel bir kaidedir. Buna karşılık hak sübjektif olup, bu 
genel kuralın verdiği yetkilerdir. O halde hak bir kişiye bağlanmış veya bağlanabilir 
duruma gelmiş hukuksal bir iradeyi ortaya koyabilme gücüdür.”99 

 

Hak hukukun koruduğu kişisel menfaatleridir. Bu anlamda hak kişilere 
bağlanmıştır; bu sebeple sübjektiftir.  

 

“Hak, çok genel bir deyimle, kişilerin hukuk tarafından doğrudan doğruya himaye 
edilen menfaatleri ve ondan yararlanma konusunda verilen yetkidir. Sübjektif 
hakkın menfaatten farkı, hukuken korunma biçiminde ortaya çıkmaktadır. 

 

Sübjektif hak hukuk tarafından doğrudan doğruya korunduğu halde, menfaat kamu 
yararına uygunluğun sağlanması amacıyla yapılan denetim çerçevesinde ve dolaylı 
biçimde korunmaktadır.”100 

 

Hakkın korunması, ihlali halinde  hukuken yaptırım uygulanması suretiyle olur. 
Hukuk her menfaati korumamaktadır. Eğer bireylerin menfaatinin korunmasında kamu 
                                                

98 DİE, 2004 Yaşam Memnuniyeti Araştırması, http.//www.die.gov.tr/yma/yma2004 _bolum3.pdf, 01.03.2006. 

99 Alpar Erol, Hukuk Devletinde Kazanılmış Haklara Saygı İlkesi, TİD, Eylül 2001, Sy.432, s.34. 

100 Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, 2.D; 23.3.1994, E.994/61-K.994/278 Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 
Dergisi, Sy.9, s.384. 
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yararı varsa hukuk tarafından korunmaktadır. “Hak sahibi hakkını tanımayan veya ihlal 
edenlere karşı saygı gösterilmesini veya hakkın konusundan yararlanmasını hukuki 
yaptırım yoluyla sağlatabilir.”101 

 

Bilgi edinme hakkını hak tanımından yola çıkarak şöyle belirleyebiliriz. Bilgi 
edinme hakkı, talep sahiplerinin kendileriyle ilgi bilgi ve belgelere erişmeleri konusunda 
hukuk tarafından korunmuş sübjektif yetkileridir. Bu yönde kişiler tarafından ortaya 
konulacak iradeye rağmen hakkın yerine getirilmemesi müeyyideye bağlanmıştır. 4982 
sayılı Kanun’un 29. maddesi bu müeyyideyi düzenlemiştir. “(Bilgi edinmenin)Açıklık 
ilkesinden farkı, bilgi ve belgelere ulaşma ilgili için bir hak iken, yönetimin açıklığı,idare 
için bir ödev niteliği taşımaktadır. İdari belgelerde açıklık, bilgi alma hakkının kaynağını 
oluşturmaktadır. ”102 

 

Bu haktan yararlanacak olanlar Türk vatandaşları ile Türkiye’de ikamet eden 
yabancılar ve Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı tüzel kişilerdir. Yabancı tüzel kişiler 
için karşılıklılık esası aranmıştır.103 

 

dd. Amacı ve Gerekliliği 

  

İdarenin  davranışları idari eylem ve işlemlerden oluşmaktadır. İdari işlemler 
Danıştay’ın bir İçtihadı Birleştirme Kararında şöyle tanımlanmıştır. “İdari işlem kısaca, 
idare makamlarının idare fonksiyonu ile ilgili konularda aldığı tek taraflı icrai karar 
olarak nitelendirilebilir.”104 

 

Yine doktrinde idari işlemin unsurları idari makam tarafından yapılma, hukuki 
sonuç doğurmaya yönelik bir düzenleme, kamu gücü kullanma, tek yanlılık, icrailik olarak 
karşımıza çıkmaktadır.105 Burada idari işlemler konusunda bizim vurgulamak istediğimiz 
husus idari işlemin tek yanlılığıdır. 

 

“İdari kararlar, idarenin tek yanlı olarak iradesini açıklaması ile alınırlar. İdari 
kararlar, kural olarak ilgilerin rıza ve muvafakatına  bağlı değildirler. İdari 
kararlar, ilgilerin rıza ve muvafakatı olmasa dahi, idarenin tek yanlı irade 
açıklaması ile ilgililerin hukuki durumları üzerinde etki yaparlar.”106 

                                                
101 Erdoğan, s.117. 

102 Akıllıoğlu Tekin, Yönetimde Açıklık, Gizlilik ve Bilgi Alma Hakkı (Bildiri), I.Ulusal İdare Hukuku Kongresi, 
Kamu Yönetimi, İkinci Kitap,1-4 Mayıs 1990, s.807. 

103 4982 Sayılı Kanun m.4. 

104 DİBK, 14.04.1973, E 72/2 K. 73/10, DD, Ankara 1973, Sy.12-13, s.199. 

105 Akyılmaz, İdare Hukuku, s.263-268.  

106 Günday, s.112. 
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İdare tek yanlı olarak işlem yaparken kişilerin görüşlerine başvurma gereği 
duymamaktadır. Bu surette kişiler kendileri hakkında yapılmakta olan tasarruflardan bilgi 
sahibi olmamakta ve zaman zaman menfaat kayıplarına uğramaktadırlar. Kişilerin hak ve 
menfaat kayıplarının giderilebilmesi açısından bilgi edinme ve belgelere ulaşma hakkı 
gerekli ve zorunlu görünmektedir. “Bilgi edinme hak ve özgürlüğünün amacı, idarenin 
alacağı kararları hukuka uygun biçimde etkileyebilmek için, kişinin bilgilenmesini 
sağlamaktır.”107 

 

ee. Bilgi ve Belge 

 

4982 sayılı Kanun kapsamında ilgililer bilgi ve belge isteyebileceklerdir. Kanunda 
ve İlgili Yönetmelikte bilgi ve belgenin tanımı yapılmıştır.108 

 

Yönetmelikteki tanıma göre bilgi yürütme organı ile idarede bulunan her türlü 
bilgiyi ifade eder. Aynı zamanda bilginin tanımı doktrinde de yapılmıştır. Buna göre bilgi; 
“İdari usul açısından idari makam yada işlemden etkilenebilecek kişilerle ilgili olarak idari 
faaliyetle ilgili belirsizliği ortadan kaldıran, idare ile kişiler arasında iletişimi sağlayan ve 
karşılıklı olarak aktarılabilen algılanabilen her şeydir.”109 

 

Belge, kamu kurum ve kuruluşlarının sahip olduğu yazılı basılı veya diğer şekillerde 
tutulan  her türlü bilgi, haber ve veri taşıyıcısını ifade etmektedir. Buna göre,  talep edilecek 
bilgi ve belgeler başvurulan idarede bulunan veya görevi gereği bulunması gereken bilgi 
veya belgelerdir.110 

 

Açıklanması halinde ülkenin milli güvenliğine ve  ülkenin ekonomik çıkarlarına, 
zarar verecek bilgi veya belgeler, istihbarata, idari soruşturmaya, adli soruşturma ve 
kovuşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler, özel hayatın  ve haberleşmenin gizliliğine zarar 
verecek belgeler bu Kanuna göre istenemez. Fikir ve sanat eserleri konusunda yapılacak 
müracaatlar Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre değerlendirilecektir.  

 

                                                
107 Yıldırım, s.227. 

108 4982 Sayılı Kanun m.3, Yönetmelik m.4: “Bilgi, Kurum ve kuruluşların kayıtlarında yer alan 4982 Sayılı 
Kanun kapsamındaki her türlü veriyi,  

Belge, kurum ve kuruluşların sahip oldukları 4982 Sayılı Kanun kapsamındaki yazılı, basılı veya çoğaltılmış 
dosya, evrak, kitap, dergi, broşür, etüt, mektup, program, talimat, kroki, plan, film, fotoğraf, teyp ve video 
kaseti, harita, elektronik ortamda kaydedilen her türlü bilgi, haber ve veri taşıyıcılarını,” ifade eder. 

109 Akyılmaz Bahtiyar, İdari Usul İlkeleri Işığında İdari İşlemlerin Yapılış Usulleri, Yetkin Yayınları, Ankara 
2000, s.159. 

110 Yönetmelik m.12.  
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“Bilgi edinme hakkı bakımından asıl sorun, bir bilgi veya belgenin, kolayca devlet 
sırrı olarak nitelendirilebilmesinde. ‘devletin emniyeti’ yada ‘milli güvenlik’ 
idarenin takdir yetkisinin keyfi kullanılabilmesine imkan tanıyacak ölçüde belirsiz 
kavramlar. Oysa amaç, hakkın fiilen kullanılabilmesini engelleyecek keyfi 
davranışların mümkün olduğu kadar önüne geçebilmek.”111 

 

ff. Başvuru 

 

aaa. Başvurunun Şekli 

 

Bireyin İdari İşlemlere Karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Bakanlar 
Komitesi Kararında ve Avrupa İyi Yönetim Kodunda  bilgi talebinin başvuruya bağlı 
tutulduğu görülmektedir. “Bilgiler, ancak ilgilinin özel olarak yaptığı başvuru üzerine 
verilir. Bu ilke, her olaydan bilgi verme gereğini ortadan kaldırmaz.”112  

 

Yine 4982 sayılı Kanun da bilgilerin talebe bağlı olarak verileceğini belirlemiştir. 
Yönetmelikte başvuru yapılması belli bir usule bağlanmıştır. Yönetmeliğin 9. maddesinde 
belirtildiği biçimde gerçek ve tüzel kişilere ilişkin  bilgiler ve adreslerini, imzalarını içeren 
bir dilekçe ile idareye müracaat edilecektir113 Dilekçede, istenen bilgi veya belgeler açık ve 
ayrıntılı olarak belirtilmelidir. 

 

Kanunda, bilgi edinme hakkının muhatabı olan kurum ve kuruluşlar olarak yürütme 
organı ve idari makamlar olarak düzenlemiştir. O halde Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na 
dayanarak yasama organı ile mahkemelerden bilgi istenilmesi mümkün değildir. Ancak 
yasama organına 3071 sayılı Dilekçe Hakkı Kanunu kapsamında müracaatta bulunmak 
mümkündür. 

 

bbb. Başvurunun Kabulü 

 

Yönetmelikte başvurunun bilgi edinme bürosunca kabul edileceği ve yönetmelikte 
belirlenen şartların yerine getirilip getirilmediği hakkındaki ilk incelemenin burada 

                                                
111 Gözaydın İştar, Yönetimde Şeffaflık Üzerine Notlar, İdari Usul Kanunu Hazırlığı Uluslararası Sempozyumu, 

17-18 Ocak 1998, Ankara, s.128. 

112 Kuntbay, s.10. 

113 Madde 9 “Gerçek kişiler tarafından yapılacak bilgi edinme başvurusu; başvuru sahibinin adı ve soyadı, imzası, 
oturma yeri veya iş adresini içeren dilekçeyle, istenen bilgi veya belgenin bulunduğu kurum ve kuruluşa 
yapılır. 

Tüzel kişiler tarafından yapılacak bilgi edinme başvurusu; tüzel kişinin unvanı ve adresi ile yetkili kişinin 
imzasını ve yetki belgesini içeren dilekçeyle, istenen bilgi veya belgenin bulunduğu kurum ve kuruluşa 
yapılır.” 
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yapılacağı belirtilmiştir. Eğer başvuru yönetmelikte öngörülen şartlara uygun değilse 
müracaat işleme konulmayacaktır. Ancak bu hususun bir hak olduğu dikkate alınarak 
sadece şekil şartlarından dolayı dilekçenin işleme konulmaması Kanunun hazırlanış 
amacına uygun düşmemektedir.  

 

“Belgelere erişim hakkı, yürümekte olan idari usulde kullanılan bütün dosyaları, 
idari işlemin yöneldiği diğer kişilerin dilekçelerini, ekli belgelerini, delillerin 
toplanması ile ilgili tanık ve bilirkişi ifadelerini, dinlenilme hakkını kullanan üçüncü 
kişilerin beyanlarını ve usule katılan diğer idari makamların sundukları belgeleri 
kapsar.”114 

 

Bütün başvurular mutlaka cevaplandırılacaktır. Bu cevaplandırma  olumlu 
olabileceği gibi olumsuz da olabilir. Talebin reddedilmesi halinde olumsuz cevabın 
gerekçesi ve başvuru yolları gösterilir. Kanunda bilgi edinme hakkının istisnaları olarak 
düzenlenen konularda yapılan bilgi edinme başvuruları reddedilir ve ret kararı başvuru 
sahibine gerekçeli olarak bildirilir.115 

 

Kurum ve kuruluşlardan belge istenmesi halinde, başvuru sahibine istenen belgenin 
onaylı bir kopyası verilir. Elektronik ortamdaki bilgi veya belgeler, elektronik posta, veri 
kopyalamaya yarayan diskler ve diğer araçlarla verilebilecektir. 

 

Bu hakka istinaden ulaşılan bilgi ve belgeler ticari amaçla çoğaltılamaz, 
kullanılamaz, erişimi sağlayan kurum ve kuruluştan izin alınmaksızın yayınlanamaz. Buna 
aykırı davrananlar hakkında kanunların cezai ve hukuki sorumluluğa ilişkin hükümleri 
uygulanacaktır.116 

 

“Bilgi edinme başvurularıyla ilgili önemli bir konu da, başvuruların hakkın özünü 
ve diğer hakları yıpratıcı nitelikte olmamasıdır. 

 

Bu amaçla, bilgi edinme hakkı başvurularının, Anayasanın ‘Temel Hak ve 
Hürriyetlerin Kötüye Kullanılamaması’ başlıklı 14. maddesinin 1. fıkrası 
hükümlerine uygun ve saygılı olarak yapılacağı, aksi halde, başvurulara cevap 
verilmeyeceği yönetmelik hükmü haline getirilebilirdi. Ancak, böyle bir 
düzenlemeye gerek duyulmamıştır.”117 

 

                                                
114 Akyılmaz, İdari Usul İlkeleri, s.160. 

115 Yönetmelik m.23. 

116 Yönetmelik m.42. 

117 Yüksel/ Kaya, s.34. 



 

 42 

ccc. Başvuruda Süre 

 

Kanunda başvuruya 15 gün içinde cevap verilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Ancak 
müracaat birden fazla birimi yada kurumu ilgilendiriyorsa süre 30 gün olarak 
uygulanacaktır. Ancak 15 gün içinde sürenin uzayacağı müracaatçıya bildirilir. Ayrıca  
istenen bilgi ve belge konusunda idare tereddüde düşmüş ve açıklanmasını istemişse süre 
belirtilen noksanlıkların tam olarak giderildiği tarihten itibaren başlar. 

 

İstenen bilgi veya belge, başvurulan kurum ve kuruluştan başka bir yerde 
bulunuyorsa, bilgi veya belgenin bulunduğu kurum ve kuruluşa müracaatın ulaştığı tarihte 
başvuru yapılmış sayılır. Sürelerin başlangıcında önceki başvuru dikkate alınmaz. 

 

Kurum ve kuruluşlar tarafından başvuru sahibine olumlu veya olumsuz herhangi bir 
cevap verilmezse başvuru, zımnen reddedilmiş kabul edilecektir. Bu durumda 2577 sayılı 
İdari Yargılama Usulü Kanununun 10. maddesi uyarınca başvuru üzerinden  altmış günün 
geçmesiyle reddedilmiş sayılır. Ancak burada sürenin 60 gün yerine 4982 sayılı Kanun 
gereği 15 gün olarak uygulanması gerekir. Bu sürenin dolmasına rağmen cevap verilmezse 
ilgili kamu görevlileri hakkında adli yada disiplin işlemi söz konusu olabilecektir. 

 

gg. Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu ve İtiraz 

 

Kanun yapılan çalışmaların  izlenmesi amacıyla bir değerlendirme kurulu 
öngörmüştür. Kurulun amacı devlet sırrı niteliğindeki ve ülkenin ekonomik çıkarlarına 
ilişkin bilgi ve belge istendiği gerekçesi ile  verilen olumsuz cevapları görüşmektir. 
“Kurul, bir ‘yönetsel ombudsman’dır ve kararları istişari niteliktedir. Bilinmelidir ki, bilgi 
edinme başvurusu yapılan kurum ve kuruluşlar ile uygulayıcılar Kurul kararlarının 
uygulanmasından doğacak hukuki ve cezai sorumluluğun sahibidirler.”118 

Müracaatçı kararın tebliğinden itibaren on beş gün içinde Kurula itiraz edebilir. 
Kurul, bu konudaki kararını otuz iş günü içinde verir. 

 

d. Açıklık 

 

Bilgi edinme hakkı devletin elinde bilgi ve belgelerin gizliliği bahane edilerek 
ilgililerine sunulmamasına karşı geliştirilmiş bir tedbirdir. Diğer bir ifade ile bilgi edinme 
hakkı şeffaf bir yönetimin göstergesidir. Bu sebeple idarede açıklığı veya şeffaflığı 
öncelikle ortaya koymanın faydalı olacağı düşünülmektedir. 

 

                                                
118 Yüksel/ Kaya, s.51. 
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Yönetimde açıklık, iyi yönetimin bir gereğidir. Şeffaf yönetim, birey haklarının 
güvencesidir. İdarenin açık olması kamu hizmeti yürütümünün, bu hizmetten 
faydalananların bilgisi dahilinde gerçekleştirilmesidir. 

  

Açıklık kavramı idare hukukçuları tarafından değişik kelimelerle ifade edilmiştir. 
Açıklık (openness),119 şeffaf yönetim (transparence adminstrative),120 gün ışığında yönetim 
(goverment in the sunshine)121 gibi. “Açıklık, perdelerin kaldırılmasını ve arkasında 
olanların görünmesini, aleniliği, saklanan şeylerin bilinmesini ifade eder.”122Açıklık aynı 
zamanda bir meşruiyet sebebidir. Çünkü yönetilenler tarafından denetlenen ve hesap 
vermeye hazır bir idareye güven tamdır. 

 

“Açıklık, yönetimin, yönetilenler tarafından denetlenmesidir. Bu denetim kişilerin 
resmi bilgi ve belgelere ulaşabilmesiyle mümkündür. İdari faaliyetlerin 
izlenebilmesi, dosyaların görülebilmesi, her türlü bilgi ve belgelerin idareden 
sağlanabilmesi, idareyi denetmenin bir gereğidir. Açıklık ilkesini kabul etmiş bütün 
ülkeler, idareyi, halka bilgi ve belge vermekle yükümlü kılmışlardır.”123 

 

Açıklık aslında  kapalılığın karşılığıdır. Kapalılık bu anlamda geçilmezlik ifade 
eder. Ancak sözlükteki ifadesi ile kapalılığın bir anlamı da gizliliktir.124 O halde kapalılık 
ile gizlilik bir noktada aynı anlamdadır. Gizlilik bir diğer ifade ile başkalarından saklanan 
duyurulmayan mahrem anlamındadır.125 “Dışa kapalılık, yönetimin hizmet verdiği halka 
karşı duyarsız davranmasıdır. Gizlilik ise, yönetimdeki bilgi belge ve diğer idari 
tasarrufların açıklanmamasıdır.”126 

 

Şeffaf yönetime yalnızca demokratik rejimlerde işlerlik sağlanabilir. Ancak böyle 
bir yapıda hukuki anlamda hesap vermeden, halka karşı sorumluluktan söz edilebilir. 

 

“Demokrasi, bir  hesap verme ve sorumluluk rejimidir. Bu nedenle, ancak, 
demokrasilerde açık yönetim olayı vardır. Demokratik olmayan yönetimler ‘kapalı 
ve karanlık’ yönetimlerdir. Yönetimlerin niteliği, açık veya kapalı olmasıyla 
değerlendirilir.”127 

                                                
119 Eken Musa, Kamu Yönetiminde Gizlilik Geleneği ve Açıklık İhtiyacı, AİD, C.27, Haziran 1994, Sy.2, s.39. 

120 Gözaydın, s.124. 

121 Özay, s.1. 

122 Eken, s.39. 

123 Fındıklı Remzi, Yönetimde Açıklık-Açık Yönetim, TİD, Sy.412, s.105. 

124 Türkçe Sözlük, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yayını, Ankara 1998, C. 2, s.783. 

125 Türkçe Sözlük, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yayını, Ankara 1998, C. 1, s.553. 

126 Karaman Zerrin Toprak/Atak Şermin, Kamu Yönetiminde Gizlilik Faktörünün Çevre Korumacı Politikalara 
Etkisi, TİD, Sy. 412,  s.111 

127 Fındıklı, s.104. 
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Çok yetkili, ama az sorumlu bir yönetim demokrasiye de uygun değildir. Demokrasi 
bir halk yönetimi ise, yönetimin  halka karşı sorumlu ve  hesap vermeye açık bir yönetim 
olması sağlanmalıdır. 

 

“Çünkü demokratik sistemlerde siyasi iktidar halka karşı sorumludur. Siyasi 
iktidarın halka karşı sorumluluğu belirli dönemlerde yapılan seçimler ve kamuoyu 
yoklamaları ile değerlendirilir. Demokratik rejimler, aynı zamanda açık rejimler 
olması gerektiği için, kamuoyu ve medya hükümetin her türlü eylem ve işleminden 
haberdar olma ihtiyacındadır.”128 

 

Sosyal devlet anlayışı ile birlikte devletin ekonomik hayata  müdahalelerde 
bulunması devletin kontrol ettiği alanların artışına yola açmıştır. Hatta ekonomik faaliyetler 
yürüten bir takım kamu kurum ve kuruluşları kurulmuştur. Ancak bu sistemin devlete 
ekonomik maliyetinin fazlalığı veya verimsizliği sebepleri ile özelleştirilmeleri gündeme 
gelmiş ve bir kısım kuruluşlar özelleştirilmiştir. Devletin  ekonomik maliyeti yüksek ve 
verimsiz bir takım faaliyetlerde bulunmasına rağmen,  kamuya hesap vermeyecek bir 
yapıya sahip olması iyi yönetim anlayışı ile bağdaşmaz bir sistemi ifade eder. 

 

Aynı zamanda teknolojik gelişmeler ve kitle iletişim araçlarının kendi içindeki 
haber atlatma yarışı devlet faaliyetlerinin açıklığını zorunlu hale getirmektedir. Hele hele 
yetkinin keyfi kullanımı sorgulaması gereken bir tutum olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 

Ülkemizde 1982 Anayasasının getirdiği düzenin yürütmeyi güçlendirdiği  ifade 
edilmektedir.129 Yürütmenin güçlendirilmesi kamu hizmetlerinin daha iyi yürütülmesi için 
bir gereklilik ise de bunun birey haklarına  yönelik olumsuz sonuçlara yol açması da 
mümkündür. “Aslında insan haklarını korumanın en etkili yollarından biri ‘açıklık’ tır. 
Açık sistemlerde yolsuzlukların, sahtekarlık ve insan hakları ihlallerinin yapılması kapalı 
sistemlere nispetle daha zordur.”130 

 

aa. Gizlilik 

 

Yukarıda belirtildiği gibi açık yönetimin karşılığı kapalı yönetimdir. Ancak 
kapalılık bir anlamda gizliliği de içermektedir. Gizlilik bazı bilgi ve belgelerin belli kişiler 
dışında başkaları tarafından  öğrenilmesinin istenilmediği, saklılığı ifade eder. Gizlilik ilk 

                                                
128 Eken, s.26. 

129 Özbudun, s.61. 

130 Fındıklı, s.105. 
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planda bir olumsuzluk çağrıştırmaktadır. Ancak bir başka cepheden bakıldığında gizlilik bir 
ihtiyaç olarak karşımıza çıkar. Özellikle devlet sırrı söz konusu ise gizlilik bir gerekliliktir. 

 

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 47. maddesi devlet sırrına ilişkin bir 
tanım getirmiştir. Buna göre,  Devlet sırrı: “Açıklanması, Devletin dış ilişkilerine, milli 
savunmasına ve milli güvenliğine zarar verebilecek; anayasal düzeni ve dış ilişkilerinde 
tehlike yaratabilecek nitelikteki bilgilerdir.” Burada ifade edilen gizlilik kamu gücü 
kullanılarak yapılan iş ve işlemlerdeki gizliliktir. 

 

“İdare neden gizliliğe ihtiyaç duymaktadır? Gizliliğin sebeplerini; ‘siyasi rejimin 
özelliği’ ‘devlet güvenliği’ ‘otoritenin korunması’ ‘yönetimin etkinliği ve 
tarafsızlığı’ ‘kötü yönetim’ ‘denetim riskinden korunma’ ve ‘özel hayatın 
korunması’ gibi başlıklar altında toplamak mümkündür”.131 

 

Gizlilik bazen bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Bazı çok temel ihtiyaçlar 
vardır ki, bunların sağlanması için mutlaka gizliliğe riayet edilmelidir. Bir insan 
toplumunun en temel ihtiyacı yaşama hakkının sağlanmasıdır. Yaşama hakkının sağlanması 
için de iç ve dış  güvenliğinin tedarik edilmesi lazımdır. “Saydamlığı mutlak anlamda 
uygulamak, bazı hallerde devletin güvenliği, dış politikası yada güvenlik hizmetleri 
yönünden sakıncalar doğurabilir.”132 

 

Bilgi, bilgiyi elinde bulunduranlar için bir güç demektir. Bilgi edinme yolu ile bu 
gücün paylaşım söz konusu olur. Bilginin paylaşılmaması amacıyla  gizliliğin arkasına 
sığınmak kötü yönetim örneğini oluşturur. “Yöneticilere göre kamusal bilgiler dışa 
verildiğinde, devletin ve iktidarın otoritesi sıkıntıya düşecektir.  Çünkü bilgi güç demektir. 
Bilgiyi paylaşmak, kamusal gücü paylaşmak olacaktır.”133 

 

Devletin iç ve dış güvenliği ve dış politikası ve özel hayatın korunması kural olarak 
gizlilik sınırları içerisinde değerlendirilen hususlardır. Gizliliğin toplumsal ve bireysel bir 
takım ihtiyaçların giderilmesinin ötesinde kullanılması keyfiliğe yol açabilecektir. Gizlilik 
anlayışı şahsi kaygılarla kamu hizmeti gereğini aşmamalıdır.  

 

aaa. İç ve Dış Güvenlik 

 

Hukuk Doktrininde, iç güvenliği  kolluk faaliyetleri ifade etmektedir. Kolluk 
faaliyetleri toplum halinde yaşayan insanların huzur ve güven içerisinde yaşayabilmesini 

                                                
131 Karaman/ Atak, s.112. 

132 Alan, s.6. 

133 Eken, s.52. 
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sağlamaktır. “Kolluk bir yandan, kamu düzenini sağlayan, koruyan yada bozulduğunda 
eski durumuna getiren idari etkinlikler, diğer yandan da bu tür etkinlikleri yürüten 
görevliler anlamında kullanılır.”134  

 

Kolluk hizmetleri hukuk doktrininde, kamu hizmetleri arasında sayılmamakta, bir 
başka anlatımla kolluk görevi ile kamu hizmetleri arasında  bir ayırım yapılmaktadır.  
“Kolluk faaliyetlerinin amacı kamu düzeninin korunmasıdır.”135  

 

Kuşkusuz kamu düzeninin sağlanması ile  tüm idari işlemlerin genel ve değişmez 
amacı olan kamu yararı gerçekleşecektir. Ancak kolluk hizmetleri sadece kamu düzenini 
gerçekleştirmeye yönelik olmalıdır. 

 

“Kolluk işlemlerinin amacı, kamu düzenini korumak ve sağlamaktır. Kolluk yetkileri 
bu amacın dışında kullanılamaz.Hatta kamu düzenini korumak ve sağlamak kolluk 
yetki ve işlemleri özel bir amaç olduğundan, kolluk yetkilerinin bu amacı aşarak ve 
fakat genel ve değişmez amaç olan kamu yararı yada hizmet yararını 
gerçekleştirmek için ya da idareye gelir sağlamak amacı ile dahi kullanılması 
mümkün değildir.”136 

 

Kolluk faaliyetleri ülkenin iç güvenliğine ilişkindir. Ancak  kolluk faaliyetinde 
bulunmak iç güvenliğin sadece bir yüzünü oluşturur. Diğer bir iç güvenlik faaliyeti 
istihbarat faaliyetidir. Bu husus devletin varlığı için daha çok önem arz etmektedir. Zira her 
rejim kendi oluşturduğu yapıyı muhafaza etmek ister. Bunun içinde bu yapıya yönelik 
tehditleri gidermek için gerekli tedbirleri alır. Bu tedbirlerin başında istihbari faaliyetler 
gelir. İstihbaratın  öğrenilmesi halinde devletin varlığının tehlikeye düşmesine yada devlet 
aleyhine faaliyette bulunan kişi veya grupların karşı tedbirler geliştirmelerine sebep 
olabilecektir. Bu sebeple devletin iç güvenliğine yönelik faaliyetler gizlilik esasına göre 
yürütülmelidir. 

 

Anayasanın 117. maddesine göre, milli güvenliğin sağlanmasından meclise karşı  
Bakanlar Kurulu  sorumludur. Ülkenin dış güvenliğini Silahlı Kuvvetler korumaktadır. 
Ülkenin güvenliği açısından da  bir takım bilgi ve belgelerin kullanmasında gizlilik esasına 
uyulması hayati önem taşımaktadır. 

  

                                                
134 Tan/Gözübüyük, C.1, s.537. 

135 Gözler, s.465. 

136 Günday Metin, İdare Hukuku, İmaj Yayıncılık, Ankara 1998, s.147-148. 
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Gizlilik mevzuatımızda daha çok devletin güvenliği açısından ele alınıp 
düzenlenmiştir. Gizlilik hususu devletin iç ve dış emniyeti ve menfaatlerine ilişkin 
olduğundan daha çok Ceza Kanunlarında ve Devlet Memurları Kanununda yer verilmiştir. 

 

5237 sayılı Türk Ceza Kanun’un “Devletin Güvenliğine İlişkin Bilgileri Temin 
Etme” başlıklı 327. maddesinde  “Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları 
bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri temin (etmek)” gizliliğe 
aykırı sayılarak cezalandırılması gereği hükme bağlanmıştır. 

 

657 sayılı Kanun’un 31. maddesinde getirilen “Devlet memurlarının kamu 
hizmetleri ile ilgili gizli bilgileri görevlerinden ayrılmış bile olsalar, yetkili bakanın yazılı 
izni olmadıkça açıklamaları yasaktır.” hükmü gizlilik prensibinin gereğidir. 137 

 

bbb. Özel Hayatın Korunması 

 

Özel hayatın korunması 10 Aralık 1948 tarihli Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 
kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 12. maddesinde şu şekilde ifade 
edilmiştir. “Hiç kimsenin özel yaşamına, ailesine konut dokunulmazlığına ya da yazışma 
özgürlüğüne keyfi olarak karışılamaz, kimsenin onur ve ününe karşı kötü davranışlarda 
bulunulamaz. Herkesin bu karışma ve kötü davranışlara karşı yasalarla korunma hakkı 
vardır.” 

 

Özel hayatın korunması Anayasanın 20. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre 
“Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel 
hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.” O halde özel hayat nedir? 

 

“‘Özel Hayat’, kişinin sadece kendisini ilgilendiren, toplumsal olmayan bireysel 
ilişkileri ve varlığıdır. Bu ilişkilerin sonuçları sadece söz konusu kişileri etkilediği 
için, buna, başkalarının müdahalesi hoş karşılanmaz. Bireyin toplum içinde özerk 
bir varlık olarak yaşayabilmesi açısından, onun özel hayatına ilişkin bilgiler 
korunmaktadır.”138 

 

Anayasanın 20. maddesine göre özel hayatın gizliliğine, gecikmesinde sakınca 
bulunan haller dışında ancak yargıç kararı ile müdahale edilebilecektir.  

 

                                                
137 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 15. maddesi ile yasaklanan basına bilgi ve demeç vermekte hem 

gizlilik hem sır için getirilmiş önlem olarak karşımıza çıkmaktadır. 

138 Eken, s.29. 
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“Özel hayatın ve konutun korunması çağdaş, demokratik yönetimlerde başlıca temel 
hak ve özgürlüklerden sayılmaktadır. Memleketimizde de özel hayatın korunması ve 
konut dokunulmazlığı Anayasaca güvence altına alınmıştır. 

 

Bundan başka; Türkiye'nin de katıldığı İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 12. 
maddesinde… özel hayatın dokunulmazlığı evrensel bir kural haline de 
getirilmiştir.”139 

 

O halde özel hayatın korunması amacıyla idari iş ve işlemlerde gizliliğin getirilmesi 
mümkündür. Kamu görevlisi, kamu hizmeti yada meslek ve sanatı icabı öğrendiği bir özel 
sırrı açığa vuramayacaktır. Bu özel hayatın gizliliği gereğidir. “Sadece kamu yönetimine 
özgü olan bu yükümlülük, idarede çalışan memurlar içindir.”140 

 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 134. maddesinde özel hayatın gizliliğinin ihlali 
müeyyideye bağlanmıştır. Özel hayatın gizliliği diğer taraftan mesleki sebeplerle öğrenilen 
bilgilerin gizliliğini de içermekte olup, mesleki bilgilerin açıklanması da yasaklanmıştır. 

 

Ceza Kanunu’nun 137/b. maddesi “ Belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan 
yararlanmak suretiyle”özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesini nitelikli hal kabul ederek 
daha ağır ceza ile cezalandırılmasını öngörmüştür. Yine müşteri sırrı aynı Kanunun 239. 
maddesinde “Sıfat veya görevi, meslek veya sanatı gereği vakıf olduğu ticari sır, bankacılık 
sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgeleri yetkisiz kişilere vermek” suç 
sayılmıştır. Bu konuda bir takım farklı düzenlemeler de bulunmaktadır.141  

 

“Bu düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde Türk Kamu Yönetiminde gizlilik 
genel bir kural, açıklık ise istisna haline gelmiştir.”142 iddiasında bulunmuş ise de, hukuki 
metinlerde yer alan hususların iç ve dış güvenlik ve özel hayatın korunması amacıyla 
getirilmiş tedbirler olduğunu düşünmekteyiz. Aksi takdirde özellikle özel hayatın 
korunması konusunda sır kapsamına riayet edilmemesi kişilerin kendilerine mahsus alana 

                                                
139 Anayasa Mahkemesi Kararı, E.1975/152, K.1975/202, RG Tarih 9.4.1976 ,Sy.15554. 

140 Eken, s.34.  

141 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 64/3 ve 358. maddeleri, 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 25. 
maddesi, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 36. maddesi, 4208 Sayılı Karaparanın Aklanmasının 
Önlenmesine,2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunda, 657 Sayılı Devlet 
Memurları Kanununda Ve 178 Sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 6. maddesi sırrın açıklanmamsına yönelik 
düzenlemelerdir. 

 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 9. maddesindeki 
“Mal bildirimlerinin içeriği hakkında bilgi verilmemesi”hususu, 

5846 Sayılı Fikir Ve Sanat Eserleri Kanununun 14. maddesindeki “henüz umuma tanıtılmayan bir eserin muhtevası 
hakkında ancak o eserin sahibi malumat verebilmesi “hususu sır kapsamında değerlendirilmelidir. 

142 Karaman/Atak, s.114. 
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müdahale niteliği taşıyacak, yine bir takım devletin güvenliğine ilişkin gizli bilgilerin 
açıklanması ise devletin bekasını tehlikeye sokacaktır. İstisnalar dışında, gizlilik kavramı 
arkasına sığınmak sadece bir kötü yönetim örneği olarak karşımıza çıkabilir. 

 

Danıştay 5.D. 6.6.1991 tarih ve 1099 sayılı kararında kamu görevlilerinin bir 
belgeye gizlilik hüviyeti vererek mahkeme önünde görülmesinden saklanamayacağını 
belirmiştir. Bu karara göre: 

 

 “‘Gizli’ kelimesiyle idarede gizli olan ve yetkili memurlar dışında hiç kimseye 
gösterilmemesi gereken belge ve dosyaların kast edildiğinde kuşku yoktur. 
Dolayısıyla idarenin gönderilirken ‘gizlidir’ kaydını koyması veya ek bir yazı ile 
gizli olduğunu belirtmesinin kendiliğinden o belge veya dosyaya gizlilik niteliği 
kazandırmayacağı açık olduğundan mahkemenin bu çerçevede gerekli incelemeyi  
resen yaparak belge ve dosyanın ‘gizli’ olup olmadığını bizzat saptaması ve 
sonucuna göre usul işlemleri yapması çağdaş hukuk devleti olmasının bir 
gereğidir.”143 

 

5271 sayılı Kanun Danıştay’ın bu kararına paralel yeni bir düzenleme getirmiştir. 
Kanunun hem 47.maddesinde hem de 125. maddesinde aynı hükme yer verilmiştir. “Bir 
suç olgusuna ilişkin bilgileri içeren belgeler, devlet sırrı olarak mahkemeye karşı gizli 
tutulamaz.” Buna göre devlet sırrı denerek hiçbir bilginin mahkemelerden saklanması 
mümkün olmayacaktır. “Açıklık uygulamalarının bütün yönetsel sorunları çözeceğini 
düşünmek hayal olur. Fakat uygulandığı ülkelerde bir çok soruna çare olmuştur.”144 
 

e. İşlemlerin Gerekçelendirilmesi 

 

Gerekçe yapılan bir işlemin hangi sebeplerle yapıldığının belirtilmesidir. Bir işlemin 
gerekçelendirilmiş olması, bir anlamda yapılan işlemin hukuka uygun olduğunun 
gösterilmesini ifade etmektedir. Akyılmaz “idari işlemin sebebi, bir bakıma işlemin 
gerekçesidir”145 derken,  Akıllıoğlu gerekçe ile sebep unsur arsında bir fark olduğunu ifade 
etmektedir. 

 

“Sebep idareyi işlem yapmaya yönelten etkenler, gerekçe ise, sebeplerin işlem 
metninde gösterilmesi anlamına gelmektedir. Ancak, işlemin sebebi ile gerekçe 
arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. Sebep irade unsurunu oluştururken 

                                                
143 Alan, s.6. 

144 Eken, s.53. 

145 Akyılmaz, İdare Hukuku, s.252. 
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gerekçe işlemin metnine ilişkin bir öğe niteliği taşımaktadır. Gerekçesiz işlem 
olabileceği halde sebepsiz işlem olamaz.”146 

 

Bireyin İdari İşlemlere Karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Bakanlar 
Komitesinin 77/31 sayılı kararında idari işlemin nedeni şu şekilde belirtilmektedir: 

 

“Haklarını, özgürlüklerini veya çıkarlarını ihlal edici nitelikte bir idari işlem söz 
konusu olduğunda, ilgili işlemin dayanağı olan nedenlerden haberdar edilir. Bu 
bilgi, ya işlemin metninde nedenlerin belirtilmesi  şeklinde veya ilgilinin isteği 
üzerine makul bir süre içerisinde yazılı olarak kendisine verilir.”147 

 

Bakanlar komitesinin bu kararında gerekçenin mutlaka idari işlemin metninde yer 
alması istenmemiş; bunun yerine bir seçenek konulmuştur. İdare işlemde gerekçeyi 
göstermemişse ilgilinin isteği üzerine gerekçeyi yazılı olarak verecektir. 

 

İyi Yönetim Kodunun 18. maddesinde ‘Kararları Gerekçelendirme Yükümlülüğü’ne 
yer verilmiştir. 

 

“1. Kurumun özel şahısların hak veya menfaatlerine zarar verebilecek her kararı, 
kararın hukuki dayanağını ve sonuçlarını belirterek, hangi nedenlere dayalı olarak 
alındığını içermelidir.  

 

2. Görevliler, çok kısa veya kesin olmayan unsurlara dayanan veya bireysel 
mâkullük içermeyen kararlar almaktan kaçınırlar. 

 

3. Aynı doğrultudaki kararlardan etkilenen çok sayıda kişinin olması durumunda, 
detaylı bir şekilde kararın unsurlarının bildirilmesi mümkün değilse ve dolayısıyla 
standart cevaplar veriliyorsa, görevli ayrıca, isteyen vatandaşa, gerekçelendirilmiş 
bireysel bir cevabın verilmesini sağlar.” 

 

İyi Yönetim Kodu’nda bütün kararların gerekçelendirilmesi zorunluluğu ifade 
edilmemiştir. Yalnızca hakkında işlem yapılan kişilerin haklarına zarar verebilecek ise bu 
işlemlerin gerekçeleri yazılmalıdır. Aynı karardan birden fazla kişi etkilenmekte ise ve 
etkilenen herkes için ayrı gerekçe yazılması yerine standart cevaplar verilebilecektir. Ancak 
talep halinde ilgililere işlemin gerekçesi bildirilecektir. “Sebepleri açıklama ya işlem 
metninde gösterme yada istek üzerine ayrıca bildirme şeklinde olmaktadır. Bu bildirimin 

                                                
146 Akıllıoğlu Tekin, Yönetsel İşlemelerde Gerekçe İlkesi, AİD C. 15, Haziran 1982, Sy. 2, s.7. 

147 Kuntbay, s.4. 
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yazılı ve makul bir süre içinde olması gerekmektedir. Makul sürenin belirlenmesinde ise, 
dava açma süresinin ölçü alınması uygun olacaktır.”148 

 

Türk idare hukukunda idari işlemle birlikte gerekçe bildirme zorunluluğu 
bulunmamaktadır. Ancak İYUK’nun 20. maddesi gereğince idarenin, idari yargı yerine 
gerekçe gösterme zorunluluğu bulunmaktadır. 

 

“Gerek yargısal kararlarda, gerekse doktrinde sebep unsuru, idari işlemin dışında, 
idari işlemin yapılmasını gerektiren hukuki işlem veya olay olarak 
tanımlanmaktadır. Sebep, idareyi işlem yapmaya yönelten tüm etkenler olup; sebep 
işlemin bir tür gerekçesidir. Yasalarda açıkça belirtilmemiş olması halinde dahi, 
idari işlemin dayanağı olan sebebin, idare tarafından idari dava açılması 
durumunda, idari yargı merci önünde bildirilmesi zorunludur.”149 

 

İdari Usul Kanunu bulunan ülkelerde idarenin işlem yapmaktaki gerekçesinin nasıl 
bildirileceği ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Gerekçe bildirmedeki en büyük sıkıntı  bütün 
işlemlerde gerekçenin bildirilip bildirilmeyeceği hususudur. Çünkü bütün işlemlerde 
gerekçe yazılması nerede ise imkansızdır. İdari Usul Kanunu bulunan ülkelerde bu husus 
dikkate alınmıştır. “Kanunlar genel olarak gerekçe ilkesini açıkladıktan sonra ya 
gerekçelendirilmesi gereken kararları sayma yoluna gitmekte yada ilkenin istisnalarını 
yani gerekçelendirme zorunluluğu bulunmayan işlemleri belirtmektedir.”150 

 

Bazı ülkelerde bütün işlemlerin gerekçeli olması mecburiyeti vardır. 
Gerekçelendirilmeyecek işlemler usul kanunlarında sayılmıştır. “Bazı kanunlarda  da 
gerekçelendirilmesi gereken işlemler sayılmak suretiyle belirtilmiştir. Bu uygulamada 
gerekçelendirileceği belirtilen işlemler dışındaki işlemler için gerekçe mecburiyeti 
yoktur.”151 

 

İyi Yönetim Koduna göre  bütün kararların gerekçelendirilmesi gerekmemektedir. 
Ancak gerekçe yine işlemin bir parçası olarak bulunacaktır. Yasada, idari tasarruf hakkında 
işlem yapılan kişilerin hak ve menfaatlerine zarar verebilecek ise bu işlemlerin gerekçeli 
yazılması zorunluluğu getirilmiştir. 

                                                
148 Özkan Gürsel, İdari Usul Kanunda Düzenlenmesi Gereken Genel İdari Usul İlkeleri, İdari Usul Kanunu 

Hazırlığı Uluslararası Sempozyumu, 17-18.01.1998, Ankara, s.63. 

149  Danıştay İDDGK, 17.10.1997, E 995/769-K.997/525, DD, Yıl 28, Ankara 1998, Sy.95, s.84. 

150 Akyılmaz Bahtiyar, Yeni Bir Usul Kanunu Örneği İspanya Kamu İdarelerinin Hukuki Rejimi ve Genel İdari 
Usul Hakkında Kanun, İdari Usul Kanunu Hazırlığı Uluslararası Sempozyumu, 17-18.01.1998, Ankara, s.47. 

151 İspanyol Kanununun 54. maddesi gerekçeyi düzenlemektedir.Fransa’da 11 Temmuz 1979 tarihli idari 
işlemlerin gerekçesine dair Kanun bu hususu düzenlemektedir. Sezginer Murat, Usul Kanunlarında İdari 
İşlemin Dış Görünüşü, İdari Usul Kanunu Hazırlığı Uluslararası Sempozyumu, 17-18.Ocak 1998, Ankara, 
s.200-221 
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f. Dinlenilme Hakkı 

 

Dinlenilme hakkı idari işlemlere muhatap olan kişilerin kişisel hak veya çıkarlarının 
etkilenecek olması halinde idari makamlar tarafından  karar alınmadan önce görüşünün 
alınmasıdır. “Dinlenilme hakkı kamu gücünün kullanılmasında bireye savunma hakkı, söz 
hakkı tanınmasıdır.”152 Dinlenilme hakkı hukuk devletinin zorunlu bir gereğidir. 

 

“Hukuki durumunu sınırlayan ya da düzenleyen bir idari işlemin yapılışından önce 
kişiye, işlemin dayandığı vakıalarla ilgili kendi tezini açıklama fırsatının verilmesi 
sadece o kişi için idari usulde söz konusu olan önemli bir hak değil; aynı zamanda 
idari makam için olayın araştırma ve soruşturmasında, vakıaların açıklığa 
kavuşmasını sağlayan önemli bir araçtır.”153 

 

Dinlenilme hakkı idari işlemin hazırlık aşamasında tanınması gereken bir haktır. 
Örneğin mülkiyetinde bulunan bir arazi için kamulaştırma yapılması düşünülen bir kişinin,  
kamulaştırma yapılmadan haberdar edilmesi gibi. “Kararın temelinde bulunan, bireyle 
idare arasındaki ilişkilerde hakkaniyetin sağlanması amacına uygun olarak, bu ilke, ilgiliye 
idari işlemin hazırlanması aşamasında dinlenilme hakkı vermektedir.”154Avrupa Konseyi 
Bakanlar Komitesince, 28 Eylül 1977 de kabul edilen (77) 31 sayılı İdarenin İşlemleri 
Karşısında Bireyin Korunması Hakkında Kararında:  

 

“1.Bireyin hakları, özgürlükleri ve çıkarlarını zedeleyici türdeki bütün idari 
işlemler hakkında ilgili kişi, idarenin dikkate almak durumunda olduğu, olay ve 
delil gösterme ve son aşamada, kanıtlayıcı belgeler önerme hakkına sahiptir. 

 

2.Durumun elverişli olduğu hallerde, ilgili, zamanında ve işlemin niteliğine en 
uygun bir biçimde, yukarıdaki fıkrada sıralanan haklardan haberdar edilir.”155 
biçiminde yer almıştır. 

 

Ayrıca bu husus Avrupa İyi Yönetim Kodu’nun “Dinlenilme ve Görüş Bildirme 
Hakkı” başlıklı 16. maddesinde şöyle ifade edilmiştir: 

 

“1. Vatandaşın hak ve menfaatlerinin söz konusu olduğu durumlarda, görevli, karar 
alınma usulünün her aşamasında savunma haklarına saygı gösterilmesini gözetir. 

                                                
152 Ünlüçay, s.15. 

153 Akyılmaz, İdari Usul İlkeleri, s.141. 

154 Özkan, s.59. 
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2. Hak ve menfaatlerini etkileyen bir karar alınacak olduğu takdirde, toplumun her 
üyesi yazılı olarak görüş bildirme hakkına ve gerekiyorsa, karar alınmadan evvel 
sözlü olarak bildirimde bulunma hakkına sahiptir.”156 

 

Bu hak her türlü idari işlem için tanınmış bir hak değildir. Dinlenilme hakkı 
muhatabının hak ve menfaatlerinin etkilenecek olması halinde uygulanacaktır. 

 

“Genel olarak kabul edilen ilgilisinin hukuki durumunda aleyhte bir değişiklik 
yaratan, ilgilisine yükümlülük yükleyen, ondan bir şeyi yapması veya yapmamasını 
talep eden yada yararlandırıcı bir idari işlem yapılmasına yönelik talebin reddi 
niteliğindeki işlemlerin dinlenilme hakkının konusunu oluşturduğudur.”157  

 

Dinlenme hakkı idari işlemin oluşturulması sırasında bireye kendini ifade etme 
hakkının verilmesidir. Kişi idarenin belirlediği olaylara yada delillere itiraz edebilecektir. 
Bu şekilde birey idari işleme katılmakta ve hak ve menfaatlerini savunma imkanına 
kavuşmaktadır. 

 

“Amaç kamu gücü karşısında bireyin korunması olduğundan idari makamlar 
dışında kamu gücü ayrıcalıklarından  yararlanan kişilerin işlemlerine karşı 
dinlenilme hakkı söz konusudur. Yine yasama ve yargı organlarının  idari 
işlemlerinde de idari işlem olmaları nedeniyle de bireylere dinlenme hakkı 
tanınacaktır. Kamu gücü kullanımı dışındaki işlemler ile genel nitelikli düzenleyici 
işlemler ise dinlenme hakkının kapsamı dışındadır. Dinlenme hakkı, haklar, 
özgürlükler ve yararlar üzerinde doğrudan sonuç doğuran işlemler karşısında 
tanınmaktadır.”158 

 

Dinlenilme hakkı, kamu gücü kullanılan sadece bireysel işlemler hakkında 
uygulanacaktır. İlgilinin idari işlem sürecine katılma şartları ve zamanı idare tarafından 
düzenlenmeli ve katılma işlem yapılmadan gerçekleştirilmelidir. 

 

Dinlenilme hakkı,  Anayasanın 129. maddesi ve Devlet Memurları Kanununun 130. 
maddesinde disiplin cezaları bakımından öngörülen  savunma hakkına benzer nitelik 
taşımaktadır. Buna benzer şekilde idare tarafından verilen idarî yaptırımlar için de 
dinlenilme ve savunma hakkının tanınması gerektiği düşünülmektedir. 

    

                                                
156 Akyılmaz, İyi Yönetim, s.154 

157 Akyılmaz, İdare Hukuku, s.246. 

158 Ünlüçay, s.15. 
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“Anayasamızın 129 ve Devlet Memurları Kanununun 130. maddeleri disiplin 
suçları ile ilgili savunmalar konusunda, iki temel esas getirmiştir. Bunlar ‘isnat 
edilen suçun, memura açık olarak bildirilmesi’ ve ‘7 günden az olmamak üzere süre 
verilerek savunmanın istenmesidir.’ Bu iki husus yerine getirilmeden alınan ve bu 
hususların yerine getirildiği belgelendirilmeden verilen cezalar, itiraz ve dava 
yoluyla bozulmaktadır. 

 

Disiplin soruşturmaları sırasında soruşturmacıların tutanağa aldıkları ifade veya 
savunmanın, Devlet Memurları Kanunu ve TC Anayasası’nda yer alan hükümlerle 
belirlenen anlamda bir savunma olmadığı, çeşitli Danıştay kararlarına konu 
olmuştur. Nitekim, Danıştay 3.Dairesinin 29.05.1973 gün ve 1975/269 sayılı kararı 
ile Danıştay Mürettep Dairesinin 28.02.1980 gün ve 964 sayılı kararı bu 
doğrultudadır.”159 

 

Bu şekilde hem idari yaptırım konusunda idarenin daha etraflıca bilgi edinmesi 
sağlanacak, hem de işlem yapılmadan ilgiliye delil sunma imkanı verilecektir. Böylelikle 
bireylerin temel hak ve özgürlükleri korunacaktır. O halde idari yaptırımlar konusunun 
dinlenilme hakkı açısından  değerlendirilmesi gerekmektedir. 

 

aa. Dinlenme Hakkı  Açısından  İdari Yaptırımlar 

 

Dinlenilme hakkı kişilerin hak ve menfaatlerini etkileyecek işlemler için 
muhatapların haberdar edilmesi, bilgi ve belgelerinin alınması biçiminde tanımlanmış 
olduğuna göre bireylerin haklarını en fazla etkileyecek olan idari işlem türlerinin başında 
idari yaptırımlar gelmektedir. “İdarenin  üstlenmiş olduğu görevleri etkili bir biçimde ve 
ivedilikle yerine getirebilmesi için bir takım yaptırımlar öngörülmüş ve idare de bu 
yaptırımları uygulama yetkisi ile donatılmıştır.”160 

 

Anayasa Mahkemesi idari yaptırımı şu şekilde tanımlamaktadır: “İdarenin bir yargı 
kararına gerek olmaksızın yasaların açıkça verdiği yetkiye dayanarak İdare Hukukuna 
özgü yöntemlerle, doğrudan doğruya bir işlemi ile uyguladığı yaptırımlarla, verdiği 
cezalara 'idari yaptırım' denir.”161 

 

Günümüzde idari yaptırımlar, gün geçtikçe artan bir önem kazanmaktadır. Basının 
promosyon uygulamalarını kontrol altına almak için çok yüksek miktarlara varan 

                                                
159 Dilek Muzaffer, Memur Disiplin Hukukunun ve Disiplin Soruşturmasının Temel Esasları, TİD, Yıl.71, 

Haziran 1999, Sy.423, s.45-46. 

160  Günday, s.202. 

161  Anayasa Mah. 23.10.1996 gün, E.1996/48, K.1996/41, AMKD., C.1, Sy.33, s.181-182.  
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yaptırımların çözümler arasında düşünülmesi162 ve belirli yerlerde sigara içilmesinin 
yasaklanması gibi yaptırımlar son zamanlarda, idari yaptırımların daha sık gündeme 
gelmelerine neden olmaktadır. 163 

 

Anayasa Mahkemesi bir kararında Anayasanın 38. maddesinde idareye dolaylı 
olarak idari yaptırım yetkisi verildiğini belirtmiştir. “Anayasanın 38. maddesinin sekizinci 
fıkrasında, idareye kişi özgürlüklerinin kısıtlanması dışında, idari yaptırımları uygulama 
yetkisi dolaylı olarak tanınmakta(dır)”164  

 

Yüksek Mahkeme bir başka kararında idari yaptırımların yalnızca kanunla 
konulabileceğini belirtmektedir: “Yönetsel yaptırımlar, yönetimin karar ve işlemlerinin 
denetimi en zor olanlarıdır. Suç ve cezalar Anayasaya uygun olarak yasayla konulabilir. 
Yönetim kendiliğinden suç ve ceza yaratamaz.”165  

 

İdari yaptırımlar cezai yaptırımlardan değildir; hem cezayı tayin eden makam 
bakımından hem de uygulanan usul bakımından  farklılıklar bulunmaktadır. 

 

“İdari yaptırımlar cezai yaptırımlar arasında sayılamazlar. Bir defa idari 
yaptırımlar ile cezai yaptırımlar farklı organlar tarafından karar verilen 
müeyyidelerdir. Cezai yaptırımları yargı mercileri verirken, idari yaptırımlara 
karar verme yetkisi idareye aittir. Yine usul bakımından farklılıklar vardır. Ceza 
yaptırımları yargısal usullerle kararlaştırılırken, idari yaptırımların usulleri  
farklıdır. Bu yaptırımlar tür ve uygulayıcı makam açısından ceza yaptırımlarından 
farklı ve kendine özgü idare hukuku enstrümanları olarak karşımıza 
çıkmaktadır.”166  

 

Bazı durumlarda cezai müeyyide uygulanması idari müeyyide uygulanmasına engel 
olmaz yada cezai müeyyide uygulanmaması idari müeyyide uygulanmasına engel değildir. 
Örneğin kamu görevlilerinin bir suç işlemeleri halinde cezai müeyyide yanında, aynı 
eylemden dolayı disiplin cezası (idari yaptırım) verilebilecektir.167 

                                                
162 Tercan Durmuş, İdari Cezalar Reformu, Yeni Türkiye, 1996, s.751. 

163Oğurlu Yücel, İdari Yaptırımlara Genel Bir Bakış ve İdari Yaptırım Ceza Yaptırımı Ayrımı, 
http.//www.c4group.net/ivhp/makale.php, 28.06.2004. 

164 Anayasa Mah. 23.10.1997 E.997/19 K.997/66, RG 16.1.1999, Sy.23585, s.189.  

165Anayasa Mah. 19.4.1988 E.87/16 K.988/8, RG 23.8.1988, Sy.19908, s.44.  

166 Oğurlu, http.//www.c4group.net/ivhp/makale.php, 28.06.2004. 

167 657 Sayılı Kanunun 131. maddesine göre cezai kovuşturma ile disiplin kovuşturmasının bir arada 
yürütülebilecektir. Kanuna göre “Aynı olaydan dolayı memur hakkında ceza mahkemesinde kovuşturmaya 
başlanmış olması, disiplin kovuşturmasını geciktiremez. 

  Memurun ceza kanununa göre mahkum olması veya olmaması halleri, ayrıca disiplin cezasının 
uygulanmasına engel olamaz.” 
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“İdari müeyyidelerle cezai müeyyideler birbirinden bağımsızdır. Bir idari işleme 
aykırı davranan kişiye hem idari hem cezai müeyyide uygulanabilir. Bazı ceza 
hukuku ilkeleri idari müeyyideler alanında geçerli değildir. Örneğin cezai 
müeyyideler tüzel kişilere uygulanamaz iken, idari müeyyideler uygulanabilir. Keza 
idari müeyyideler alanında genel olarak uzlaşma mümkündür. İdari müeyyideler bir 
idari işlemdir ve idari işlemlerin hukuki rejimine tabidir. Dolayısıyla bunlara karşı 
kural olarak idari yargıda dava açılabilir. İdari müeyyideler alanında da geriye 
yürümezlik ilkesi geçerli olduğu ve bu alanda da savunma tanınması gerektiği kabul 
edilmektedir.”168  

 

İdari yaptırım öngören bazı kanunlar dinlenilme hakkını dikkate almamıştır. 
Örneğin, 4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunun 6. 
maddesinde sigara içme yasağının bulunduğu yerlerde bu zorunluluğa uymayanlara idari 
para cezası verileceğini hükme bağlamıştır. Ancak Kanunda ilgilinin dinlenilmesi gereği 
düzenlenmemiştir. Bu sebeple Avrupa İyi Yönetim Kodunda getirilen dinlenilme hakkı kişi 
hakları açısından önem arz etmektedir. 

 

bb. Dinlenilme Hakkının Muhatabı 

 

İdari işlemden menfaati ihlal edilen kişilerin dinlenilme hakkı bulunmaktadır. Yoksa 
herkesin bu işlemlere karşı dinlenilme hakkı ileri sürmesi mümkün değildir. 

 

Bilindiği üzere İYUK’nun 2. maddesi ne göre “menfaati ihlal edilenler”169 idari 
işlemin iptali için dava açabileceklerdir. Menfaat ihlalini ise Danıştay bir kararında şöyle 
açıklamaktadır.“İptal davasına konu olan işlemin davacıyı etkilemesi, yani davacının 
kişisel menfaatini ihlal etmesi, işlem ile davacı arasında ciddi  ve makul bir ilişkinin olması 
gerekmektedir.”170 

  

Karardaki ifadelere uygun olarak dinlenilme hakkının muhatabı şöyle belirlenebilir. 
İdari işlemin ilgiliyi etkilemesi, kişisel çıkarlarını ihlal etmesi ve ilgili ile idari işlem 
arasında ciddi ve makul bir alakanın bulunması gerekmektedir. Bu menfaat maddi 
olabileceği gibi manevi de olabilir. Ancak menfaatin meşru bir menfaat olması gerekir.  

 

                                                
168 Gözler, s.500. 

169 1994 yılında çıkarılan 4001 Sayılı Kanun ile İYUK 2/1-a maddesindeki “menfaat ihlali”kavramı yerine 
“kişisel hak ihlali” ifadesi getirilmiştir. 

170 Danıştay, 10.D. 21.05.1990 tarih ve E.990/1213-K.990/1115, DD, Yıl 21, Ankara 1991, Sy.81, s.357. 
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“Meşru olmayan bir menfaat iptal  davası açabilme olanağı vermez. Menfaatin 
meşru sayılabilmesi için hukuksal bir durumdan çıkması ya da böyle bir duruma 
dayanması gerekir. Hukuka aykırı bir durumun korunmasına yönelik dava açmada 
meşru menfaat yoktur.”171  

 

Biz de dinlenilme hakkının meşru bir menfaat için idareye karşı ileri 
sürülebileceğini ifade edebiliriz. 

 

cc. Dinlenilme Hakkının Kullanılma Zamanı 

 

Bu hakkın kullanılması işlem tesis edilmeden sağlanmalıdır.  Ancak kamu yararı 
hemen yaptırım uygulanmasını gerektiriyorsa, bu hakkın kullanımı yaptırımı 
uygulanmasından sonra yerine getirilebilecektir. “Kararın temelinde bulunan, bireyle idare 
arasındaki ilişkilerde hakkaniyetin sağlanması amacına uygun olarak, bu ilke, ilgiliye idari 
işlemin hazırlanması aşamasında dinlenilme hakkı vermektedir.”172 

 

Dinlenilme hakkı, henüz disiplin cezalarına yönelik düzenlemeler dışında  Türk 
Hukuk mevzuatında yerini almamıştır. Disiplin cezalarına yönelik olarak ise savunma 
hakkı bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 

dd. Dinlenilme Hakkı ve Katılım 

 

Avrupa İyi Yönetim Kodunda katılım başlığı altında bir düzenleme 
bulunmamaktadır. Ancak “Dinlenilme Ve Görüş Bildirme Hakkı” başlıklı 16. maddenin 2. 
bendinde katılma hakkına görüş bildirme biçiminde değinilmiştir. “Hak ve menfaatlerini 
etkileyen bir karar alınacak olduğu takdirde, toplumun her üyesi yazılı olarak görüş 
bildirme hakkına ve gerekiyorsa, karar alınmadan evvel sözlü olarak bildirimde bulunma 
hakkına sahiptir.”173 

 

Katılma hakkının genel idare usulü esaslarından birisi olarak iyi yönetim anlayışı 
içerisinde mutlaka ele alınması gerekir. Bu sebeple dinlenilme hakkı kapsamında katılma 
ilkesine de yer verilmesi uygun bulunmuştur. 

 

                                                
171 Tan Turgut/ Gözübüyük A.Şeref, İdare Hukuku C.2, İdari Yargılama Hukuku, Turhan Kitabevi, Ankara 

2003, s.348. 

172 Özkan, s.59. 

173 Akyılmaz, İyi Yönetim, s.154. 
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Katılım, kamu kurum ve kuruluşlarının bireyleri etkileyen kararlarında, bireylerin 
bu kararlara iştirakini ifade etmektedir. Demokrasi ile yönetilen modern ülkelerde doğrudan 
demokrasinin işlemesi  mümkün görünmemektedir. Ancak bu sistemin köy ölçekli küçük 
yerleşimlerde uygulanması söz konusu olabilir. Bunun dışında halk ancak kendisini 
yönetim ve karar alma mekanizmalarında temsil ettirebilmektedir. Bu sisteme temsili 
demokrasi denilmekte ve seçim zorunlu bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak 
halkın katılımı seçilmişlerin yönetimde halkı temsil etmelerinden öte bir şeydir. “Katılım 
bireylerin çeşitli yol ve yöntemlerle kamu hizmetlerini yürütmekle görevli kamu 
kuruluşlarının karar ve uygulamalarını etkilemeleri ve bunların sorumluluğunu bir ölçüde 
üstlenmeleri(dir)”174 

 

Gerçek katılımdan bahsedebilmek için katılımda yetki unsurunun sağlanması 
gerekir. “...İlgililer ya da kendisini ilgili görenler  karar alma sürecine ‘yetki ile donatılmış 
bir biçimde katılma’lıdır...”175 Aksi halde katılımın şekilden öteye bir anlamı olmayacaktır.  

 

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesince, 28 Eylül 1977 de kabul edilen (77) 31 sayılı  
İdarenin İşlemleri Karşısında Bireyin Korunması Hakkında Kararında Katılma ve temsil 
olarak ifade edilmiş olan ilke şu şekilde yer bulmuştur: “İlgili idari işlemin oluşumuna 
katılabilir veya kendisini temsil ettirebilir.”176 

 

Yönetenler kamusal bilgileri ellerinde bulundurmayı bir güç olarak değerlendirirler. 
Bu sebeple yönetenlerle yönetilenler arasında iletişimsizlik doğar. Bunun önlenmesi 
amacıyla bireyler hakkında yapılacak işlemler için  katılım hakkının tanınması iletişim 
kopukluğunu giderecektir. “Yöneten-yönetilen ilişkilerinde karşılaşılan temel sorunlardan 
biri; yönetilenlerin kamusal işlemlere yönelik bilgi eksiliğidir. Bunun en belirgin nedeni 
olarak, yönetim ile yönetilenler arasındaki iletişim kopukluğunu/iletişimsizliği göstermek 
mümkündür.”177 

 

Katılım ya örgütlü yada bireysel katılım biçiminde gerçekleşebilecektir. Ancak 
etkili bir katılımdan bahsedilebilmesi için baskı grupları da diyebileceğimiz örgütlü katılım 
gerekmektedir.“Baskı grupları, ortak çıkarları etrafında birleşen ve bunları 
gerçekleştirmek için siyasi ve idari otoriteler üzerinde etki yapmaya çalışan örgütlü ve 
bilinçli gruplardır.”178 Baskı grupları sendikalar, meslek odaları gibi örgütlü kanuni tüzel 
kişiliklerdir. Baskı grupları kendi örgütlenme amaçları doğrultusunda alınacak olan her 
idari kararda örgütlü katılımı gerçekleştirebileceklerdir. Bu şekilde demokratik katılım da 
gerçekleşmiş olacaktır. “Baskı gruplarının yöneticileri  kendileriyle ilgili konulardaki 
                                                

174 Yanardağ Selçuk, Belediyelerin Halk Katılımı, TİD, Yıl 71, Eylül 1999, Sy.424, s.50. 

175 Özay, s.6. 

176 Kuntbay, s.4. 

177 Mutlusu A.Faruk/Öner Şerif, Bürokrasi-Bürokrat-Siyaset İlişkisi ve Bürokratik Katılma, TİD, Yıl 71, Eylül 
1999, Sy.424, s.143. 

178 Eryılmaz Bilal, Kamu Yönetimi, İstanbul 2002, s.318. 
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kararların, bürokratlardan ve kendi temsilcilerinden oluşan komisyon ya da kurullarda 
alınmasını sağlamak isterler.”179  

 

Bu tür baskı gruplarından birisi sendikalardır. Sendikaların toplu iş sözleşmelerine 
katılmaları yada kamu görevlileri sendikalarının 4688 sayılı Kanuna göre Kamu İşveren 
kurulu ile görüşmeler yapması bu anlamda baskı gruplarının katılımını ifade etmektedir. 

 

“Kent yönetimi üzerinde sistemli ve sürekli etki, örgütlü yurttaş girişimleri aracılığı 
ile daha kolaylıkla sağlanmaktadır. Kamu yönetiminin örgüt yapısı dışında kalmış, 
resmi veya resmi olmayan yurttaş örgütlenmeleri bu kesimi oluşturmaktadır.”180 

 

g. İdari Başvuru Yollarının Gösterilmesi 

 

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin (77) 31 sayılı kararında itiraz yollarının 
belirtilmesi ilkesine şu şekilde yer verilmiştir: “Bireyin haklarını, özgürlüklerini veya 
çıkarlarını ihlal edici nitelikte bir idari işlem, ilgiliye yazılı olarak tebliğ edilmişse, bu 
takdirde de, tebliğ metninde ilgilinin başvurabileceği normal itiraz yolları ve süresi de 
belirtilir.”181 

 

Bu ilke ile belirlenen husus idari işleme muhatap olan bireylerin hakları, 
özgürlükleri yada çıkarları olumsuz olarak etkileniyorsa bu işlemlerde idari itiraz yollarının 
gösterilmesidir. Yine idari başvuru  yolları ile birlikte başvuru süresi de bu idari işlemde 
gösterilecektir.“Ayrıca başvuru yollarının gösterilmesini, başvuru için gerekli bilgileri 
özellikle başvuruyu kabule yetkili organı ve başvuru süresini kapsamalıdır.”182 

 

Avrupa İyi Yönetim Kodunun 19. maddesi de, Avrupa Konseyi Bakanlar 
Komitesinin (77) 31 sayılı kararına paralel olarak başvuru yollarının gösterilmesini hükme 
bağlamıştır. Buna göre; 

 

“Kurumun, özel bir şahsın hak veya menfaatlerine zarar verebilecek bir kararının, 
bu karara itiraz edebilmek için var olan başvuru yollarına ilişkin bilgileri içermesi 
gerekir. Bu bilgiler aynı zamanda başvuruların niteliğini, başvurulabilecek 
makamları ve başvurulara ilişkin süreleri de ihtiva etmelidir.” 

 

                                                
179 Eryılmaz, s.319. 

180 Yanardağ, s.57. 

181 Kuntbay, s.4. 

182 Sezginer, s.224. 
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Kodun ilgili maddesine göre bireylerin hak ve çıkarlarının zarar görebileceği 
işlemlere ilişkin karara itiraz edilebilecek başvuru yolları, başvuruların niteliğini, diğer bir 
değişle idari başvuru veya yargısal başvuru yolu olduğunu,  başvurulabilecek makamları ve 
başvuru sürelerini içermesi gerekmektedir.  

 

Türk Hukukunda 2001 yılına kadar idari başvuru yollarının gösterilmesi hususu 
mevzuatımızda yer almamıştı. Ancak AB mevzuatına uyum sürecinde 3.10.2001 tarihinde 
4709 sayılı Kanunla Anayasanın 40. maddesine eklenen ikinci fıkra ile idari başvuru 
yollarının gösterilmesi konusunda  bir anayasal hüküm getirilmiştir. Buna göre “Devlet, 
işlemlerinde, ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve mercilere başvuracağını ve sürelerini 
belirtmek zorundadır.”Ancak daha sonra hazırlanan İdari Usul Kanunu taslağı 
kanunlaştırılamadığından bu husus kanunlarımızda yer almamıştır. “Ancak Anayasa m. 
40/2, ayrıntılı özel düzenleme gerektiren bir hükümdür. Bu haliyle uygulanma imkânı 
mümkün görünmemektedir.”183“İdari kanun yolları, hukuk düzeninin, ilgililer hakkında 
tesis edilen işleme karşı, değiştirilmesi veya iptal edilmesi talebiyle üst idare makamlarına 
başvurabilmek amacıyla sağlanan bireysel hukuki güvenlik ve idari denetim yoludur.”184 

 

Başvuru yollarının gösterilmesi hem idari makamlara müracaat edilmesi, hem de  
diğer kanun yollarının gösterilmesi anlamına gelmektedir. “Her şeyden önce hükümde 
başvuru yollarının gösterilmesi yükümlülüğünün muhatabı olarak sadece idare değil, daha 
geniş kapsamlı bir ifade ile ‘ devlet’ gösterilmektedir.”185  

 

Burada kastedilen yürütme organı yanında yasama ve yargının da yaptığı işlemlerde 
başvuru yollarını göstermesidir. Ancak bu işlemler ilgililerin haklarını yada çıkarlarını 
zedeler nitelikte olmalıdır. Başvuru yollarının gösterilmesi her türlü idari işlemler için 
değil, bireylerin hak ve özgürlüklerini yada çıkarlarını olumsuz olarak etkileyecek işlemler 
hakkında bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır. “Bu hakkın yararlandırıcı işlemler 
için tanındığını kabul etmek ise ilkenin amacıyla uyumlu olmayacak idareyi lüzumsuz 
meşgul etmek sonucunu doğuracaktır.”186  

 

Kişiler açısından hak kaybı olmaması için idari işlemlere karşı hangi kanun 
yollarına başvurulabileceği ve ne kadar sürede başvurulabileceği  belirtilmelidir. 

 

“İşlemlere karşı nereye ve daha da önemlisi hangi sürede başvurulacağının 
bilinmemesi bir çok kez kişi bakımından mağduriyetlere  yol açmaktadır. Özellikle 
başvuruların son derece ayrıntılı düzenlemelerde yer alabilmesi, başvuru süresinin 

                                                
183 Akyılmaz, İyi Yönetim, s.147. 

184 Özkan, s.65. 

185 Akyılmaz, İdare Hukuku, s.257. 

186 Akyılmaz, İdare Hukuku, s.257. 
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kısalığı veya olağan başvurulara istisna getirilmesi ilgili kişiler bakımından 
sıkıntılar yaratmaktadır.”187 

 

Bir kısım idari işlemlerin yargısal denetimi idari yargıda yapılırken, diğer bir 
kısmının ise denetimi adli yargıda sonuçlandırılmaktadır. İdari yaptırımların bir kısmı idari 
yargı tarafından karara bağlanırken, bir kısmı adli merciler tarafından karara 
bağlanmaktadır. Örneğin 3091 sayılı Kanuna göre üst idari merciye müracaat mümkün 
değildir. Taşınmaz zilyetliğine tecavüzlere dair mülki makamlar tarafından verilen kararlar 
idari yargının denetimine tabidir. Yine 4207 sayılı Kanun gereğince tütün mamullerinin 
zararının önlenmesi için yine mülki amirler tarafından verilen idari para cezalarına karşı  
yedi gün içinde sulh ceza mahkemesine itiraz edilecektir.188 Bu kararlar hiyerarşik denetime 
tabi değildir. Bu tür müracaat mercilerini bireylerin takip etmeleri mümkün olmayabilir. Bu 
sebeple kanun yollarının idare tarafından bildirilmesi kişisel hakların kaybedilmesi 
açısından önem taşımaktadır. “Gerçekten de başvuru yollarının gösterilmemiş olması 
durumunda kişilere tanınan başvuru hatta dava hakkı bir anlam ifade etmeyecek, hak 
arama özgürlüğünün kullanılmasında aksaklıklar söz konusu olabilecektir .”189 

 

Kişiler hak arama yollarını bilmemeleri sebebiyle idari başvuru yollarını 
tüketmeden dava açabilmektedirler. Bu davaların reddi halinde hak düşürücü süre sebebiyle 
hak kaybı söz konusu olabilir. Bu sebeple kamusal işlemlerde Kanun yollarının 
gösterilmesi hukuk devleti gereği olarak karşımıza çıkacaktır. 

 

“Danıştay idari başvuru yolları tüketilmeden açılan davaları İYUK hükümleri 
uyarınca görevli idari mercilere göndermektedir. Ancak asıl üzerinde durulması 
gereken husus, idareye başvuru sürelerinin Danıştay tarafından hak düşürücü süre 
olarak kabul edilmesidir. Buna göre, Danıştay, idareye itiraz edilmeden itiraz 
süresini geçirerek açılan davaları ve itiraz süresi geçirildikten sonra idareye 
yapılan başvuruların idarece reddi üzerine açılan davaları reddetmektedir. Böylece, 
kişilerin dava açma hakkı sınırlandığı için eleştirilere yol açan dava açma süresi 
çok daha kısalmaktadır.” 190 

 

İdari başvuru  yollarının idari  işlemlerde gösterilmesi, hukuk devleti ilkesinin bir 
gereğidir. Çünkü hukuk devleti hukuka bağlı olan devlettir ve hukuki güvenliğin sağlandığı 
bir sistemi ifade eder. O halde hukuk devletinde başvuru yollarının gösterilmesi ile 
bireylerin hakları hukuk güvencesine alınmaktadır. 

 

                                                
187 Sezginer, s.224. 

188 4207 Sayılı Kanun m.8. 

189 Akyılmaz, İdare Hukuku, s.256.  

190 Sezginer, s.225. 
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“İdarenin yapılan itirazları sonuçlandırılması durumunda, bir çok uyuşmazlıkta 
yargı yoluna gidilmeden  sonuçlanması mümkün olabileceği gibi, idarenin kendi 
içinde tespit edebileceği hataları  ve yanlışları kendisinin düzeltmesi, hukuka uygun 
idarenin yerleşmesini de sağlayacaktır.”191 

 

7. AVRUPA İYİ YÖNETİM KODUNDAKİ DİĞER USUL İLKELERİ 

 

Avrupa İyi Yönetim Kodunda bir takım usul ilkelerine daha yer verilmiştir. Bu 
ilkelere başlıklar halinde yer verilecek ve Türk Kamu Hukukundaki durumu ile mukayese 
edilecektir. 

 

a. Karar Alınmasında Mâkul Süre  

 

Avrupa İyi Yönetim Kodunun 17. maddesinde karar alınmasında makul süre hususu 
düzenlenmiştir. Bu maddeye göre: 

 

“1. Görevli, kuruma yöneltilen her başvuruya veya şikayete ilişkin olarak alınacak 
kararın mâkul bir sürede, gecikmesiz olarak ve her hâlükarda kayıt tarihinden 
itibaren 2 ay içinde alınmasını gözetir. Aynı kural, toplumun mensuplarınca 
gönderilen mektuplara cevap vermede ve görevlinin alınacak kararlar hakkında 
hiyerarşik üstlerine gönderdiği notlara verilecek cevaplarda da uygulanır. 

 

2. Yönetilen sorulardan ötürü, kurum belirtilen sürede karar veremezse, görevli, 
başvuru sahibini en kısa sürede durumdan haberdar eder. Bu durumda başvuru 
sahibine en kısa zamanda kesin bir karar tebliğ edilmelidir.” 

 

İyi Yönetim Kodu’nda ilgili idarenin yapılan başvurulara makul süre içerisinde 
cevap vermesi gerektiği hükme bağlanmıştır. Burada makul süre işlemin geciktirilmemesini 
ve savsanmamasını ifade etmektedir. Başvuruya verilecek cevap hiçbir şekilde 2 aylık 
süreyi geçemeyecektir. 

 

Türk Kamu Hukukunda bir çok mevzuatta karar alma süresine dair kanuni 
düzenlemeler bulunmaktadır. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 7.  maddesine 
göre: “Dava açma süresi, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştay’da 
ve idare mahkemelerinde altmış ve vergi mahkemelerinde otuz gündür” 

 

                                                
191 Erberk Birol, İdari İtiraz, Türk Hukuk Dergisi, Sy.87, s.23. 
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Yine, yapılan müracaatlara 3071 sayılı Dilekçe Hakkına Dair Kanun’un 7. 
maddesinde otuz gün içerinde ve 4982 sayıl Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 11. 
maddesinde 15 gün içerisinde cevap verilmesi gerektiği düzenlenmiştir. 

 

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 10. maddesinde idareye yapılan 
başvurulara 60 gün içerisinde cevap verilmemesi zımnen red kabul edilmiştir. Kanunda 
belirtilen idarenin sükutu sebebiyle başvurunun reddedilmiş sayılmasına dair hüküm, 
idarenin müracaatı savsamasına ve cevaplandırmamasına sebebiyet verecek bir nitelik 
taşımaktadır. Bunun dışında Türk Kamu Hukukunda yapılan müracaatların 
cevaplandırılmasına dair kanuni düzenlemelerin İyi Yönetim Kodu’nda öngörülen makul 
süre ve 2 aylık azami süre ile örtüştüğü görülmektedir. 

 

b. Yapılan Müracaatları Yetkili Birimine İletme Yükümlülüğü 

 

Avrupa İyi Yönetim Kodunun 15. maddesi yetkisiz birimlere yapılan müracaatlarla 
ilgili yapılacak işlemleri düzenlemiştir: 

 

“1. Kuruma gönderilen bir mektup veya başvuru, yetkisiz bir birim veya yere 
gönderilmiş ya da yapılmışsa, bu birimler, dosyanın derhal kurumun yetkili hizmet 
birimine iletilmesini sağlarlar. 

 

2. Mektup veya başvuruyu ilk olarak alan hizmet birimi, mektup veya başvuru 
sahibini başvurusunun işleme konulduğundan haberdar eder ve dosyasının tevdi 
edildiği görevlinin adını ve telefon numarasını ona bildirir. 

 

3. Görevli, vatandaşı veya örgütü, onlara gerekli düzeltme imkanını da tanıyarak, 
belgelerde var olabilecek hatalardan ve unutulan kısımlardan haberdar eder.” 

 

Buna göre yetkisiz birimlere yapılan müracaatlar yetkili birimlere gönderilecek ve 
ilgisine bilgi verilecektir. Bu husus iç hukukumuzda da benzer şekilde düzenlenmiştir. 

 

2577 sayılı Kanunun 15. maddesine göre idari yargının görevli olduğu konularda  
görevli veya yetkili olmayan mahkemeye açılan davanın görev veya yetki yönünden 
reddedilerek dava dosyasının görevli veya yetkili mahkemeye gönderilmesine,İdari merci 
tecavüzü bulunan hallerde dilekçelerin görevli idare merciine tevdiine karar verilir. “İdari 
Merci tecavüzü idari yargı yerlerinde, dava açılmadan önce, idari bir kuruluşa 
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başvurulması yasa ile öngörülmüş ise, bu başvuru yerine getirilmeden dava açılması 
durumunda ‘idari merci tecavüzü’nden söz edilir.”192 

 

Yine 3071 sayılı Kanunun 5. maddesi ve 4982 sayılı Kanunun 7. maddesinde yetkili 
olmayan makama yapılan müracaatların yetkili birimlere gönderileceği ve  muhatabına da 
bilgi verileceği hükme bağlanmıştır. 

 

c. Alındı Belgesi Verilmesi  

 

Avrupa İyi Yönetim Kodunun 14. maddesinde başvurulara dair alındı belgesi 
verilmesi, başvuruyu alan görevlinin bildirilmesi hususu düzenlenmiştir. 

 

“1. Kuruma yöneltilen her türlü mektup veya başvuruya, geniş çaplı bir cevap 
verilmesinin mümkün olduğu durumlar hariç, 2 haftalık bir süre içerisinde bir 
alındı belgesi gönderilir.  

 

 2. Cevap veya alındı belgesi, dosyaya işlem yapan görevlinin adını, telefon 
numarasını ve ait olduğu hizmet birimini içerir. 

 

3. Mektuplar veya başvurular sayıca çoksa veya nitelik olarak tekrardan ibaret 
yada uygun olmayan bir şekilde iseler, alındı belgesine veya cevaba gerek yoktur.” 

 

Koda göre yapılan her türlü müracaat için bir alındı belgesi verilmesi 
gerekmektedir. Ayrıca alındı belgesi düzenlenmesinde bir süre öngörülmüş ve 2 hafta 
içerisinde alındı belgesinin düzenlenmesi gereği hükme bağlamıştır. Alındı belgesinde 
işlem yapan görevli hakkında da bilgiler bulunacaktır. 

 

Türk Kamu Hukukunda verilen dilekçelerin tamamıyla  ilgili olarak alındı belgesi 
verilmesine yönelik bir düzenleme bulunmamaktadır. Genel İdari Usul Kanununun 
bulunmaması sebebiyle bu konuda genel bir düzenleme mevcut değildir. Bu konudaki tek 
genel düzenleme taşra teşkilatı ile ilgilidir. Taşra teşkilatında dilekçelerin verilmesine dair 
hükümler Valilik ve Kaymakamlık Büroları Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde 
düzenlenmiştir. Ancak, il ve ilçelerde genel idare kuruluşları ile ilgili dilekçelerin,  bölgesel 
kuruluşlar ve mahalli idareler hakkındaki ihbar ve şikâyet dilekçelerinin verileceği yer olan 

                                                
192 Tan/Gözübüyük, C.2, s.1005. 
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Valilik ve Kaymakamlıklara yapılacak müracaatlar için böyle bir alındı belgesi 
düzenlemesi gereği vazedilmemiştir. 193 

 

İç hukukta, sadece Sendikalar Kanunu’nun 6. maddesinde ve Dernekler 
Yönetmeliği’nin 5. maddesinde sendika ve derneklerin kuruluş bildirimlerinin valilik yada 
kaymakamlıklara verilmesi halinde alındı belgesi düzenleneceğinden bahsedilmektedir. 

 

d. Kararın Tebliği 

 

Avrupa İyi Yönetim Kodunun 20. maddesinde kararların tebliği hususu  
düzenlenmiştir 

 

“1. Görevli, vatandaşların hak veya menfaatlerini etkileyen kararların, karar alınır 
alınmaz, ilgili şahıs veya şahıslara yazılı olarak tebliğ edilmelerini gözetir. 

 

2. Görevli, ilgili şahısların karardan haberdar edilmelerinden önce bunun başkaca 
kaynaklara iletilmesinden kaçınır.” 

 

İyi Yönetim Kodu’nda, idari kararın muhatabının hak ve menfaatlerini etkileyen 
kararların derhal ve yazılı olarak tebliğ edileceği düzenlenmiştir. İlgilinin haberdar 
olmasından önce başka kaynakların bilgi sahibi olmasına ise müsaade edilmemiştir. 

 

İç hukukta tebligatla ilgili düzenlemeler bazı özel kanunlarda da yer almasına 
rağmen genel düzenleme 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nda yapılmıştır. Ancak bu kanunda 
tebligatın derhal  yapılacağına dair bir hüküm bulunmamaktadır. 

 

Kamulaştırma Kanunu’nun 13. maddesinde bu kanuna göre yapılacak tebligatlar 
düzenlenmiştir. Kamulaştırma Kanununa göre kamulaştırma bedelinin bankaya 
yatırılmasından itibaren 30 gün içinde belgeler tebliğ edilmek üzere notere verilecek, noter 

                                                
193 Valilik ve Kaymakamlık Büroları Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin 8. maddesi şu hükmü 

taşımaktadır: 

 “İl veya ilçe genel idare kuruluşlarının görevlerine ilişkin dilekçelerle vali ve kaymakamların bölgesel 
kuruluşlar ve mahalli idareler üzerindeki gözetim ve denetim alanına giren konulara ait ihbar ve şikâyet 
dilekçelerinin ilgili valilik ve kaymakamlığa verilmesi asıldır. 

Ancak bunlardan, maddi olay ve durumların kaydına, belirlenmesine veya bilinmesine ilişkin dilekçeler 
doğrudan doğruya ilgili kuruluşa verilebilir. 

Dilekçeler; vali, vali yardımcısı, kaymakam veya yetki verilecek diğer görevliler tarafından havale ve imza 
edilir. Dilekçeye verilen cevaplar da gelişindeki usule göre dilekçe sahibine ulaştırılır.” 
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de 15 gün içerinde tebliğ edecektir. Buradaki süreler İyi Yönetim Kodu’nun “derhal tebliğ 
edilir” hükmü ile örtüşmemektedir. 

 

Yine, İmar Kanunu’nun 32. maddesinde ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı 
olarak başlanan yapılarla ilgili bir düzenleme bulunmaktadır. İdare kaçak yapının  varlığını 
öğrenmesinden itibaren inşaat durumunu tespit edecek, yapıyı mühürleyerek inşaatı derhal 
durduracaktır. Kanuna göre, durdurma, yapı tatil zaptının yapı yerine asılmasıyla yapı 
sahibine tebliğ edilmiş sayılacaktır. Yine bu husus İyi Yönetim Kodundaki yazılı tebliğ 
edilir hükmü ile örtüşmemektedir. 

 

G. İYİ YÖNETİM KONUSUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Toplumsal faaliyetlerin düzen içerisinde yürütülebilmesi için bir takım kurallarının 
bulunması gerekir. Bu kurallara  riayet etmeyenler üzerinde  otoritenin bir yaptırım gücü 
bulunmalıdır. Toplumsal düzeni sağlayan ve yaptırımı bulunan  bu kurallarla hukuk 
kuralları denir. Kanun koyucu bazı kuralları öyle düzenler ki, bir hukuki nizam bulunmakta 
iken bu düzen insan onuruna yakışır tarzda işlemeyebilir. Bu durumda bir kötü yönetim 
vardır ve hukuka uygun bile davranılsa yönetim tarzı insan haklarına aykırılık teşkil eder. 
Bunun için kurallar iyi yönetime, diğer bir ifade ile insan  onuruna yaraşır bir yönetim 
tarzına uygun düzenlenmelidir. 

 

Toplumsal düzen bir takım ortak değerlerin  paylaşması  ile sağlanabilir. Bu 
toplumsal değerlerin başında evrensel değerler olan insan onuru, özgürlük, eşitlik ve 
dayanışma  gelmektedir. İyi yönetim (good administration) ancak  insan haklarına saygılı, 
bireysel özgürlüklerin korunduğu ve hukukun üstünlüğünün bulunduğu  demokratik 
toplumlarda sağlanabilir. İyi yönetimde bireylerin devlete karşı hakları daha iyi korunabilir. 
Bu anlamda iyi yönetim idare açısından bir mükellefiyet, yönetilenler açısından bir hakkı 
ifade eder. 

 

Bir çok uluslararası belgede iyi yönetim konusunda düzenlemeler getirilmiştir. 
Bunlardan birisi de Avrupa İyi Yönetim Kodudur. İyi Yönetim Kodu getirdiği ilkelerle 
Avrupa Birliğine üye ülkelerde iyi yönetimi tesis etmeye çalışmıştır. Avrupa İyi Yönetim 
Kodu’nun ilk ilkesi hukuk devleti ilkesidir. Böylelikle hukukun üstünlüğünün 
sağlanmasının iyi yönetimin ilk şartı olduğu ortaya çıkmaktadır. Hemen arkasından eşitlik 
ilkesi düzenlenmiştir. Kişilerin sadece insan olmaları dolayısı ile eşit olmaları 
gerekliliğinden doğan bu ilke ayrımcılık yapılmamasını, kamu otoritelerinin bireylere karşı 
keyfi muamelede bulunmamasını ifade eder.  

 

İyi Yönetim Kodu bu iki ilkeyi düzenledikten sonra kamu görevlilerinin iyi davranış 
kurallarını düzenlemiştir. Objektif davranma yükümlülüğü, idari uygulamaların istikrarı, 
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adil davranma, nezaket ilkeleri kamu görevlilerinin bireysel davranışlarında iyi yönetimi 
oluşturmaya yönelik düzenlemelerdir. 

  

Daha sonra ise idari usul ilkeleri iyi yönetimin bir parçası olarak İyi Yönetim 
Kodunda yer almıştır. Bireyleri etkileyen  idari işlemlerle ilgili olarak idarenin ilgililerle 
işbirliği yapması ve  onlarla etkileşim içerisinde olmasını sağlayacak tarzda idari usul 
kaideleri getirilmeye çalışmıştır.İdari usul kaideleri ile iyi yönetim,  bireylerin haklarını 
etkileyen idari işlemlerin gerekçelendirildiği, hak kısıtlamasında ölçülü davranıldığı, 
yetkilerin keyfi olarak kullanılmadığı, vatandaş haklarının söz konusu olduğu durumlarda 
ilgilisinin görüşünün alındığı, başvuruların makul süre içerisinde cevaplandırıldığı, 
vatandaş menfaatlerine aykırı işlemlerde başvuru yollarının gösterildiği bir düzeni ifade 
etmektedir. 

 

Türk Hukukunun iyi yönetim açısından incelemesinde, iç hukukta bir takım hukuki 
müesseselerin zaten var olduğu görülmektedir. Hukuk devleti ilkesi, eşitlik ilkesi anayasal 
ilke olarak iç hukukta mevcut olan müesseselerdir. 1996 yılında başlayan İdari Usul 
Kanunu çalışmalarına rağmen, halen idari usul ilkeleri toplu bir düzenleme olarak 
hukukumuzda yer almamıştır. Ancak genel idari usulün bir parçası olan bilgi edinme hakkı 
Türk Mevzuatına, 24.10.2003 tarih ve 25269 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan  4982 
Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunuyla girmiştir. 

 

Bilgi edinme hakkı kamunun elindeki  her türlü bilgi ve belgenin ilgilisinin 
yararlanmasına sunulmasıdır. Bilgi edinme hakkı şeffaf bir yönetimin göstergesidir. 
Yönetimde açıklık, iyi yönetimin bir gereğidir. Şeffaf yönetim, birey haklarının 
güvencesidir.  Bilgi edinme hakkı, kamunun elindeki bilgilerin gizli kalmamasını ve 
yönetilenlerle yönetenlerin etkileşimde bulunmasını sağlaması açısından iyi yönetimin 
önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. 

 

İyi yönetim hakkı kişilerin devlete karşı hak ve menfaatlerini korumaya yönelik bir 
takım tedbirler getirmek amacıyla bazı ilkeleri kodifiye etmiş bir düzenleme olarak 
karşımıza çıkar. Avrupa İyi Yönetim Kodunda yer alan ilkelerin tek müeyyidesi, ilkelerin 
yerine getirilmemesi halinde Avrupa Ombudsman’ ına şikayet hakkı doğurmasıdır. Bu 
anlamda iç hukuka geçirilmeden iyi yönetim ilkelerine aykırı davranışın 
müeyyidelendirilmesi mümkün görünmemektedir. İyi yönetim ilkelerinin iç hukuka 
geçirilmesi suretiyle insan onuruna uygun, devlete karşı birey haklarının daha iyi 
korunduğu bir sistem kurulması mümkün olacaktır. Kötü yönetime ve keyfi davranışlara 
sebep olan hukuki düzenlemeler yerine iyi yönetim ilkelerinin hayata geçirilmesi ile 
haysiyetli, eşitlikçi bir hukuki düzen kurulabilecektir. 

 

Sistemin iyi oluşturulması suretiyle tek tek yapılan her hizmetin hatalı olup 
olmadığı kontrol edilmek yerine, sistem üzerinde yoğunlaşarak, hataların ortaya çıkmasına 
sebep olmayacak bir sistem kurulması iyi yönetimin özünü oluşturacaktır.  
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II.BÖLÜM 
 

TÜRK KAMU HİZMETİNDE YOLSUZLUK VE YOLSUZLUKLA 
MÜCADELE 

 

A. GENEL OLARAK 

 

Yolsuzluğun boyutlarının konusu ile ilgili olarak yapılan çalışmalar göstermiştir ki, 
Dünya’da ve Türkiye’de yolsuzluğun boyutları bir hayli ileri düzeydedir. Uluslararası 
Şeffaflık Örgütünün 2005 yılı yolsuzluk algılama endeksine göre, endekse alınan 159 
ülkenin 113’ünde yolsuzluğun önemli boyutlarda olduğu anlaşılmaktadır.  

 

Dünya bankasının tahminlerine göre Uluslararası iş anlaşmalarında ödendiği tahmin 
edilen rüşvet miktarı yıllık olarak en azından 80 Milyar $ dır. Ülkemizde ise DENETDE 
Genel Başkanına göre bu güne kadar yapılan yolsuzluğun maliyeti 300 Milyar $ olarak 
tahmin edilmektedir. Bu arada Sayıştay’ın 2004 yılı Genel Uygunluk Bildirimi Raporuna 
göre 2004 yılı bütçe giderlerinin 139.224.734.493 YTL (Takriben 103 Milyar $) olarak 
gerçekleştiği ortaya konulursa ülkemizde ve dünyada yolsuzluğun boyutlarının ne kadar  
yüksek olduğu  görülecektir. O halde, yolsuzlukla mücadele konusunda alınacak tedbirler 
hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle yolsuzluk, araştırılması ve önerilerde bulunulması 
gereken  önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.  

 

Zimmet gibi bir takım yolsuzluk suçları yalnızca kamu görevlileri eliyle işlenebilir. 
Buna karşılık, iki tarafın varlığını gerektiren ve en çok rastlanan yolsuzluk biçimi rüşvettir. 
O halde yolsuzluğun her şeyden önce sosyal bir vakıa olduğunu belirtmek gerekir. Sosyal 
olayları ortaya konulması yada ölçülmesi ise son derece zordur. Zira  sosyal olayların 
algılanması bir takım sübjektif değerleri içermektedir. Bazılarının rüşvet yada yolsuzluk 
olarak algıladığını başkaları hediye kavramı ile  açıklayabilmektedir. O halde yolsuzluğun 
ölçülmesi mümkün müdür? Hangi yöntemin kullanılması bir toplumdaki yolsuzluk 
miktarını daha iyi belirleyebilir. 

 

“…Tanzi (1998:21), her ne kadar yolsuzluğu doğrudan ölçmek mümkün değilse de, 
yolsuzluğun en azından izlerinin ölçülmesinin mümkün olduğunu ileri sürmektedir. 
Bu amaçla yolsuzluğun izlerinin belirli bir ülkede veya kurumdaki varlığına 
ulaşmanın başlıca birkaç yolunun olduğunu da belirtmektedir. Bunlardan birincisi, 
gazeteler de dahil olmak üzere, yayınlanmış kaynaklardan ve internetteki verilerden 
yararlanmaktır. İkincisi, çeşitli kurumlarda yapılan örnek olay çalışmalarıdır. 
(vergi dairelerinde, gümrüklerde, polis teşkilatlarında yapılan örnek olay 
çalışmaları gibi.) ... Üçüncü ve son bilgi toplama tekniği ise anketlerdir.  Anketler, 
belirli bir kuruma veya ülkenin tümüne yönelik olabilmektedir. Söz konusu anketler 
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kişi başına yolsuzluğu ölçmekten daha çok algılanan yolsuzluk düzeyini 
ölçmektedir.”194  

 

Yolsuzluğun ölçülmesi her ne kadar sübjektif değerler içerse ve toplumdan topluma 
farklı algılamalara yol açsa da Dünya Bankası ve çeşitli uluslararası kuruluşlar tarafından 
anket yöntemi ile yolsuzluk algılamaları ölçülmektedir.195  

 

Yolsuzluğun nesnel olarak ölçülmesi son derece güçtür. Ancak Uluslararası 
Saydamlık Örgütü'nce (Transparency International) her yıl “Yolsuzluk Algılama Endeksi” 
açıklanmaktadır. Bu endekste, Kolombia Üniversitesi, Dünya Bankası vb. kurumlar 
tarafından yapılan çeşitli anketlerin neticelerine göre ülke sıralaması yapılmaktadır. 2005 
yılında ülkelerde yapılan araştırmaların sonuçlarına göre bir sıralama yapılmıştır. Yapılan 
puanlamada yolsuzluğun olmadığı biçimde bir algılama için 10 puan verilmekte, yolsuzluk 
algılama derecelerine göre puan düşürülmektedir.   

Tablo 1(196) Yolsuzluk Algılama Endeksi 

 

Sıralama Ülkeler 

2005 
Algılama 

Derecesi 

Kullanılan 

Araştırma 

Sayısı197 

1  İzlanda 9.7 8 

 Finlandiya 9.6 9 
2 

 Yeni  Zelanda 9.6 9 

4  Danimarka 9.5 10 

5  Singapur 9.4 12 

6  İsveç 9.2 10 

7  İsviçre 9.1 9 

                                                
194 Tanzi’den aktaran Cingi Selçuk/ Tosun Umur/ Güran Cahit, Yolsuzluk ve Etkin Devlet, Ümit Yayıncılık, 

Ankara 2002, s.71. 

195 Cingi/ Tosun/ Güran’a göre bu kurumlar şunlardır. s.72. 

 1-Yönetim Geliştirme Enstitüsü (IMD-Institute for Management Development) 

2-İktisatçılar Haber Alma Birimi (EIU- Economists Intelligent Unit) 

3-Standard& Poor 

4-Dünya Bankası (IBRD- International Bank for Reconstruction and Development) 

5-Politik Risk Hizmetleri Grubu (PRS- Political Risk Services) 

6-Uluslararası Şeffaflık Örgütü (TI- Transparency International) 

7-Politik ve Ekonomik Risk Danışmanlık (PERC- Political and Economic Risk Consultancy) 

196 http.//www.transparency.org/cpi/2005/2005.10.18.cpi.en.html#cpi, 25.10.2005. 

197 Algılama endekslerinin 18 araştırma birimi tarafından yapılmakta olup hakkında en az 3 araştırma yapılmayan 
ülkeler endekse alınmamaktadır. 
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 Küba 3.8 4 

 Tayland 3,8 13 59 
 Trinidad ve 
Tobago 

3,8 6 

 Beliz 3.7 3 
62 

 Brezilya 3,7 10 

64  Jamaika 3.6 6 

 Gana 3.5 8 

 Meksika 3.5 10 

 Panama 3.5 7 

 Peru 3.5 7 

65 

 Türkiye 3.5 11 

 Burkina Faso  3.4 3 

 Sırbistan 3.4 7 

 Mısır 3.4 9 

 Lesoto 3.4 3 

 Polonya 3.4 11 

 Suudi 
Arabistan  

3.4 5 

70 

 Suriye 3.4 5 

77  Laos 3.3 3 

 Çin 3.2 14 

Morocco 3.2 8 

Senegal 3.2 6 

 Sri Lanka 3.2 7 

78 

 Surinam 3.2 3 

 Lübnan 3.1 4 
83 

 Raunda 3.1 3 

 Dominik  3.0 6 

 Moğolistan 3.0 4 85 

 Romanya 3.0 11 
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151  Angola 2.0 5 

 Cote d'Ivoire  1.9 4 

 Ekvator  1.9 3 152 

 Nijerya 1.9 9 

 Haiti 1.8 4 

 Myanmar 1.8 4 155 

 Türkmenistan 1.8 4 

 Bangladeş 1.7 7 
158 

 Çat 1.7 6 

 

Uluslararası Şeffaflık Örgütü tarafından 2005 yılı Yolsuzluk Algılama Endeksi 18 
Ekim 2005 tarihinde açıklanmıştır. Bu endekste yer alan 9 puan ve üzerinde 
derecelendirilmiş ilk 8 ülke, Türkiye’nin de içerisinde bulunduğu 3 ve üzeri not alan  29 
ülke ve 2’nin altında not alan yolsuzluk bakımından en zayıf olduğu algılanan 9 ülkenin 
sıralaması yukarıdaki cetvele alınmıştır. 

 

Yukarıdaki sıralamaya göre  2005 yılında Türkiye 3.5 puanla  159  ülke içerisinde 
65 sırada yer almıştır. 2004 yılında  ise 3.2 puanla 146 ülke içerisinde 77 sırada yer 
almaktaydı. 

 

Uluslararası Şeffaflık Örgütü Başkanı Peter Eigen 2005 yılı yolsuzluk algılama 
değerlendirmelerini şöyle yapmaktadır: 

 

“Endeks 113 ülkenin veya araştırma yapılan ülkelerin % 70’inin üzerindeki ülkenin 
derecelerinin 10 üzerinden 5’in altında olduğunu, bunun da kamu hayatının bütün 
yönlerinde yolsuzluğun yaygın olduğuna işaret ettiğini belirtmektedir. Bunların  
içinde 70 ülkenin ve araştırmada bulunulan ülkelerin % 45’i 3’ün altında 
derecelendirildiğini, bunun bütün sosyal ve politik hayatın yanında bütün kurumları 
tehdit ettiğini ve yolsuzluğun kök saldığını gösterdiğini” ifade etmiştir.198 

 

Uluslararası Şeffaflık Örgütünün yıllar itibariyle açıkladığı Yolsuzluk Algılama 
Endekslerinde Türkiye’nin derecesi, endekse alınan ülke sayısı ve Türkiye’nin ülke sırası 
aşağıda verilmiştir: 

 

 

                                                
198 http.//www.transparency.org/cpi/2005/dnld/cpi2005.pe_statement.pdf, 18.10.2005. 
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Tablo 2 Yıllara Göre Türkiye’nin Yolsuzluk Endeksindeki Yeri 

 

Yılı Algılama Derecesi Ülke Sırası Ülke Sayısı 

1995 4.10 29 41 

1996 3.54 33 54 

1997 3.21 38 52 

1998 3.4 54 85 

1999 3.6 54 99 

2000 3.8 50 90 

2001 3.6 54 91 

2002 3.2 64 102 

2003 3.1 77 133 

2004 3.2 77 146 

 

Tablodan incelendiği üzere Türkiye 2005 yılına kadar endekse alınan ülkeler 
içerisinde daima endeksin ikinci kısmında  yer almıştır. 2005 yılında endeksin ilk kısmında 
yer almaktadır. Tabloda görülen diğer bir husus 1998-2000 ve 2004 yılları dışında daima 
yolsuzluk algılama derecesinin düştüğü görülmektedir. Özellikle 2002-2003-2004 
yıllarında yolsuzluk algılama endeksinin 3.0 derecesine çok yakın olduğu görülmektedir. 
Uluslararası Şeffaflık Örgütü Başkanının ifadesi ile yolsuzluk algılama derecesinin 5’ten 
aşağı olması yolsuzluğun yaygın olduğunu, 3’ten aşağı olması yolsuzluğun her yeri 
sardığını göstermektedir 

 

Türkiye’de yapılan anketlerde ülkede yolsuzluğun boyutlarının bir hayli yüksek 
olduğunu göstermektedir. “İzmir Ticaret Odası’nın bir çalışmasında, ‘iş takibi sırasında 
yasal bedelin dışında bir ödeme yaptınız mı’ sorusuna deneklerin %47’sinin “evet”cevabı 
verdikleri görülmektedir ki, kanımızca bu oran daha da yüksektir.”199 

 

İstanbul Barosu tarafından 1999'da gerçekleştirilen, "İstanbul Barosu Çevresi Adli 
Yargıda Yolsuzluk Araştırması’na göre, 

 

“İstanbul Barosu'nun araştırması, anket sonuçlarının ayrıntılı bir şekilde 
irdelenmesinin ardından, şu tespitlere de yer vermektedir: Avukatların %94.9'u adli 
yargıda yolsuzluğun bulunduğunu ve %63.1'i yolsuzluğun adliyenin temel 

                                                
199 Bilgili Abbas,Yolsuzlukla Mücadele, http.//www.turkhukuksitesi.com. 01.02.2001. 
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sorunlarından birisi olduğunu söylerken, söz konusu yolsuzluk olaylarının yeterince 
ortaya çıkarılamadığı görüşünde olanlar da %96.1'e ulaşmaktadır.”200 

 

Gümrük Müsteşarlığı tarafından  Anadolu Üniversitesi’ne gümrükçüler arasında 
yaptırılan ankette daha ilginç sonuçlar çıkmıştır: 

 

           “Çalışanların gözüyle rüşvet konulu ankette ‘Gümrük teşkilatında rüşvet oldukça 
yaygındır’ şeklindeki soruya merkez teşkilatında bulunanların toplam yüzde 59.1’i 
‘katılıyorum’ veya ‘kesinlikle katılıyorum’ şeklinde yanıt verdi. Taşra teşkilatından 
bu oran yüzde 36.3 olarak belirlendi.”201 

 

O halde Türkiye’de önemli oranda yolsuzluk yapılmaktadır. Hükümetlerin de bu 
konuda mutlaka tedbir üretmeleri gerekmektedir. 

 

B. YOLSUZLUĞUN TANIMI 

 

İnsanlık tarihi boyunca mevcut bir vakıa olan yolsuzluk, ekonomik, sosyolojik, 
ahlaki, kültürel ve hukuki alanlarda bilimsel olarak incelemeye tabi tutulmuştur. Bu sebeple 
literatürde yolsuzluk kavramının çeşitli tanımlarına rastlanmaktadır. Aslında  tanımların 
çeşitliliği inceleme alanlarının çeşitliliğinden kaynaklanmaktadır.  

 

Türkçe Sözlükte Yolsuzluk, “Bir görevi bir yetkiyi kötüye kullanma, suistimal, 
nizamsızlık”olarak tanımlanmaktadır.202 

 

Yolsuzluk kelimesinin İngilizce  karşılığı olarak “corruption” kelimesi 
kullanılmaktadır. Corruption kelimesinin karşılığı İngilizce-Türkçe Sözlükte “1-Çürüme, 
kokuşma 2-ahlaksızlık, utanmazlık, çürümüşlük  3- bozulma, saflığını yitirme”olarak 
verilmektedir.203 

 

Yolsuzluk, Bakanlar Kurulunun 2003/5685 sayılı kararı ile kabul edilen Yolsuzluğa 
Karşı Özel Hukuk Sözleşmesi’nin 2. maddesinde de tanımlamıştır. Bu tanıma göre: 

 

                                                
200 Adli Yargıda Yolsuzluk, www.ideapolitika.com, 28.06.2004. 

201 07.02.2002 tarihli Milliyet Gazetesi -Ekonomi Bölümü- “Evet Biz Rüşvetçiyiz” başlıklı yazı 
http.//www.milliyet.com/2002/02/07/ekonomi/eko07.html. 

202 Türkçe Sözlük, C.2, s.1640. 

203 Ardıç Sözlük, Ardıç Yayınları, Ankara 1988, s.78. 
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“Bu Sözleşme'nin amaçlarına uygun olarak "yolsuzluk”tabirinden, bir görevin 
olağan ifasına ya da haksız bir komisyondan veya hak edilmemiş bir yarardan veya 
böyle bir hak edilmemiş yarar vaadinden fayda sağlayanın, lazım gelen davranışına 
etki eden haksız bîr komisyonun veya diğer hak edilmemiş bir yararın veya böyle bir 
yararla ilgili vaadin doğrudan ya da dolaylı olarak talep edilmesi, sunulması, 
verilmesi ya da kabul edilmesi anlaşılır.”204 

 

3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve  Yolsuzluklarla Mücadele 
Kanununda ise yolsuzluğun tanımına rastlanmamaktadır.  

 

Yolsuzluk konusunda literatürde değişik tanımların yapıldığı görülmektedir. 
Yolsuzluk, çok kısa ve sade bir tanımla “kamu görevinin özel çıkar için 
kullanılması”olarak tanımlanabilir.205 

 

Yapılan sosyolojik bir çalışmada yolsuzluk şöyle tanımlanmaktadır: “Maddesel 
kazanç için (örneğin rüşvet), ya da parasal olmayan özel amaçlara yönelik olarak (örneğin 
kayırma) kamusal yetkinin yasadışı kullanımını içeren davranış ve eylemleri 
kapsamaktadır.”206 

 

Ülkemizde yolsuzluğu anket yöntemi ile araştırma konusu yapan bir çalışmada ise 
yolsuzluk tanımı şöyle yapılmıştır: “Siyasal ve idari yolsuzluk, siyasal iktidarın ve/veya 
kamu görevlilerinin—kişisel ya da kendilerini bağlı hissettikleri gruplara çıkar sağlamak 
amacıyla—erklerini görev tanımları dışı kullanmalarıdır.”207 

 

Yine bazı kaynaklarda tanım yerine bir formüle yer verilmektedir: “Y(Yolsuzluk) 
=TG(Tekelci Güç) + TY(Takdir Yetkisi) - H(Hesap Verme Sorumluluğu)’nu 
içermektedir.”208 

 

Yukarıdaki tanımlardan çıkan sonuç şudur: Yolsuzluk kavramı her şeyden önce bir 
kamu gücünü ve bu gücün kötüye kullanılmasını ifade etmektedir. Yine maddi olsun yada 
olmasın bir şekilde kişisel çıkarın varlığı yolsuzluğun ön şartlarından birisi olarak 
görülmektedir. 

                                                
204 17 Haziran 2003 tarih ve 25141 sayılı RG. 

205 Bilgili, http.//www.turkhukuksitesi.com, 01.02.2001. 

206 Berkman Ümit, Az Gelişmiş Ülkelerde Kamu Yönetiminde Yolsuzluk ve Rüşvet, TODAİE Yayınları, Ankara 
2003, s.9.  

207Adaman Fikret/ Çarkoğlu Ali/ Şenatalar Burhan, Hanehalkı Gözünde Türkiye’de Yolsuzluğun Nedenleri ve 
Önlenmesine İlişkin Öneriler, TESEV, İstanbul 2001, www.tesev.org.tr, 18.10.2005. 

208 Klitgaard’dan alıntı yapan Özbaran M. Hakan, Şeffaflık ve Hesap Verme Sorumluluğu Bağlamında 
Yolsuzlukla Mücadelede Sayıştayların Rolü, Sayıştay Dergisi Sy. 43, s.3. 
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“Bazen yolsuzluğun, iki tarafın varlığını ve yine bu iki taraf arasındaki bir değiş-
tokuş ilişkisini içerdiği”, 209 ifade edilmişse de bizce yolsuzluk her zaman iki tarafın 
varlığını ve değiş-tokuşu gerektirmemektedir. Zira yolsuzluk kavramı kamu görevlisinin 
sadece bireysel davranışları sebebiyle haksız kazanç elde etmesi biçiminde de 
gerçekleşebilir. 

 

Yine, yolsuzluk her zaman hukuka aykırı eylemlerle gerçekleşmez. Kamu görevlisi 
bazen hukuka uygun bir işlemi gerçekleştirmesi sebebiyle de kişisel menfaat sağlayabilir. 
Bir kamu görevlisi zaten yapacağı bir işlemi daha kısa sürede gerçekleştirmesi karşılığında 
belli bir yarar sağlayabilir. Bu durumda yapılan işlem hukuka uygun olmakla birlikte kamu 
görevi kişisel yarar için kullanılmıştır. 

 

Yolsuzluğun kamu görevinin kişisel çıkarlar için kullanılması olduğu belirtilerek, 
kavramın temel nitelikleri de ortaya konulmaya çalışılmıştır. Tanımdan yola çıkarak 
yolsuzluğun niteliklerini şu şekil de belirlenebilir. Her şeyden önce yolsuzluk suçu kamu 
görevlileri tarafından işlenebilmektedir.O halde kamu görev ve yetkisinin bir öge olarak ele 
alınması gerekir. Kamu görevlisi görevinden dolayı kişisel menfaat temin  etmelidir. Görev 
hukuka aykırı olarak yerine getirilmelidir. Yolsuzluk fiili bilerek ve isteyerek işlenmeli yani 
kasıt unsuru taşımalıdır. 

 

a. Kamu Görev ve Yetkisi 

 

Yolsuzluk suçları her şeyden önce kamu görevlileri tarafından işlenebilen bir suç 
olma özelliğini taşımaktadır. Ancak bazen kamu görevlileri tarafından işlenmeyen bazı 
suçlarda yolsuzluk suçları arasında düzenlenmektedir. Örneğin, 5237 sayılı Türk Ceza 
Kanununun 252. maddesi 4. bendi kamu kurumları ile organik bağı bulunan şirket, vakıf, 
dernek gibi tüzel kişilerin görevlilerinin görevlerinden dolayı kişisel çıkar sağlamasını da 
Kanun kapsamında değerlendirmiştir. Ancak Kanunda sayılan görevlileri de geniş anlamda 
kamu görevlisi kapsamında değerlendirmek mümkündür. 

 

O halde, öncelikle kamu görev ve yetkisinin ne olduğunu ifade etmek gerekir. Kamu 
görevi ancak kanunla belirlenir. Bu husus Anayasanın 123. maddesindeki idarenin 
görevlerinin kanunla düzenleneceği hükmünün bir gereğidir. “Kamu yöneticilerinin görev 
ve yetkileri yasalarla belirlenir. Hatta bazen anayasaların bile bu konuda düzenleme 
getirdikleri görülmektedir. Bu husus, kamu hizmetinin düzenli ve devamlı biçimde 
yürütülmesini sağlamak amacına yönelik”tir.210 

                                                
209 Yıldızer, s.7. 

210 Danıştay 5.D.13.12.1989, E. 989/2735- K. 989/2206, Tan / Gözübüyük, s.380. 
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Hukuk doktrininde ve yargı kararlarında ittifakla vurgulanan husus kamu görevinin 
kanunlarla belirleneceğidir. O halde yolsuzluk fiilini işleyecek olan kamu görevlisinin 
görevli ve yetkili olması gerekir. Bir kamu görevlisi tarafından görevi içinde olmayan bir 
hususta işlenen fiiller yolsuzluk suçu olarak tasnif edilemez. 

 

Bu konu idare hukuku açısından yetki kavramı içerisinde incelenebilir: “İdare 
Hukuku açısından yetki, kişileri, eşitlik kuralını, temel hak ve hürriyetleri, kamusal 
para ve malları doğrudan ilgilendiren ve kamu gücü kullanım aracı olan idari 
işlemin, idari teşkilat içinde herkes tarafından değil, yalnızca kanunla belirlenmiş 
ve sınırlanmış makamlar tarafından yapılabilmesi yeteneğini ifade eder. O halde 
yetki, kişiye değil, göreve bağlı olup; kamu hizmetini ifade eden kişiye değil, 
makama verilir.”211 

 

Kamu görevlisinin kim olduğu 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun  279. madde ile 
düzenlenmişti. Kanuna göre memur veya özel kanunları gereği memur sayılanlar Ceza 
Kanunu anlamında memur sayılmaktaydı. “Failin memur sayılması için, resmi bir vazife ile 
ödevli bulunması, hukuken muteber bir işleme dayandırılmalıdır. Aksi halde fail hukuken 
memur sayılmayacaktır.”212 

 

Bazı yazarlar yetki açısından özel-kamu ayrımı yapmamaktadırlar: “Yolsuzluk 
davranışları sadece kamu gücünü elinde bulunduran siyasetçi ve bürokratlara özgü 
değildir. Kamu gücünü kullanmayan, ama örneğin ekonomik güce sahip olan kişiler 
için de yolsuzluk olarak nitelenebilecek davranışlar söz konusu olabilir. Yolsuzluk 
davranışı bir kişinin sahip olduğu karar verme gücünü kendine ya da bir başkasına 
özel çıkar sağlayacak şekilde kullanması olarak algılanırsa, özel kesimde de 
yolsuzluk davranışı örneklerine rastlanabilmektedir. “213  

 

Bu şekilde banka hortumlamaları ve banker skandalları örnek  gösterilmektedir. 
Aynı husus TBMM tarafından hazırlatılan yolsuzlukla mücadele konulu komisyon 
raporunda da vurgulanmaktadır.  

 

“Demokratik sistemlerde ortak yetkiyle donatılmış kamu görevlileri dışında, ortak 
karar alma ve ortak eylem sürecine dahil olan dernekler, şirketler ve öteki 
kuruluşlar da bu kapsamda sayılır. Bir başka deyişle, ‘yetki’ kavramı kamu ve özel 

                                                
211 Akyılmaz Bahtiyar, İdare Hukuku, s.283. 

212 Dündar A. Nihat, 3628 Saylı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu 
Kapsamına Giren Suçlar ve Soruşturulması, TİD, Mart 1992, Sy.395, s.193. 

213 Tokatlıoğlu Mircan Yıldız, Ekonomik Boyutuyla Yolsuzluk Olgusu ve Yolsuzlukla Mücadele, 
www.isguc.org, 28.06.2004. 
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sektör ayırımı yapmaksızın kişi veya kişilerin ortak yetki kullanma veya ortak karar 
alma gücü olarak ifade edilir.”214 

 

Ancak tarafımızdan yapılan çalışma bir kamu hukuku çalışması olup, konunun 
sadece hukuki boyutu ile ilgilenildiğinden ekonomik içerikli böyle bir yaklaşım yerine, 
kamu hukuku tarafından kamu görevlisi kabul edilenlerin işledikleri yolsuzluk suçları 
incelemeye tabi tutulacaktır. 

 

“Ancak, yolsuzlukla ilgili yazında «yetkili» kavramı genellikle kamu görevlilerinin 
dışındakileri kapsamayan bir biçimde kullanılmaktadır. Nitekim, yolsuzluk 
tanımlarının çoğunda «kamu görevlisi» deyimine açıkça yer verilmektedir. Ayrıca, 
yolsuzluk pek çok ülkenin ceza yasalarında kamu görevlilerinin işledikleri suçları 
düzenleyen bölümlerde yer almaktadır.”215 

 

Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin 9. maddesi de 
kamu görevlisi kavramının altını çizmektedir. 

 

“Bu maddenin 1. fıkrasının ve bu sözleşmenin 9. maddesinin uygulanması 
bakımından, ‘Kamu görevlisi’, kamu görevi yapan veya iç hukukta tanımlandığı 
şekilde kamuya yönelik bir hizmet gören ve bu hizmeti veren kişinin bulunduğu 
taraf Devletin ceza yasasına göre de hizmeti bu şekilde uygulayan kişi anlamına 
gelir.”216 

 

b. Menfaat Temini 

 

Yolsuzluk suçlarının temel ögesi kamu görevlisinin menfaat temin etmesidir. Kamu 
görevlisi, yolsuzluk suçu işlerken kurallara aykırı olarak yetkisini saptırmakta hatta çoğu 
zaman kötüye kullanmaktadır. Yetkinin kötüye kullanılmasında kamu görevlisi menfaat 
temin etmektedir. Menfaatten maksat görevlinin kendi şahsi menfaati olabileceği gibi kamu 
görevlisi tarafından sağlanmış üçüncü şahsın hukuka aykırı bir çıkarı da olabilir. “Ancak 
bazen ‘yolsuzluk’ eyleminin arkasında yatan temel güdü, kişisel çıkarlarla sıkı yada gevşek 
olarak dolaylı yönden ilişkisi bulunan bir  grup çıkarı olabilir.”217 

 

                                                
214 Yolsuzlukların Sebeplerinin, Sosyal ve Ekonomik boyutlarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin 

Belirlenmesi Amacıyla Kurulan (10/9) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyon Raporu, s.5. 

215 Berkman, s.11. 

216 TBMM Meclis Araştırması Komisyon Raporu, s.8. 

217 Şeylan Gencay, Toplumsal Değişme,Yönetsel Bozulma ve Yolsuzluk, AİD, C.8, Aralık 1975, Sy. 4, s.85. 
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Kamu görevlisinin menfaati maddi olabileceği gibi maddi değer içermeyen 
menfaatler de olabilir. 

 

“Motive edici şey, bir ailenin ve benzeri bir grubun refahında bir çıkarını da içeren  
şahsi çıkardır. (self-interest) Eleştirmenler buna tamah derler. Ekonomistler 
faydanın maksimize edilmesi  derler. Etiketi ne olursa olsun şahsi çıkarların 
kanalize edilmesi yollarında farklılaşırlar. Her ülkeye özgü yolsuzluk, üretken 
amaçlar için şahsi çıkarların okşanmasında yaygın başarısızlığı akla getirir.”218 

 

Çoğunlukla memurun menfaati maddi menfaat olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Memur yada daha geniş anlamıyla kamu görevlisi para, mal veya para hükmünde maddi 
değerler karşılığında görevini kötüye kullanmaktadır. Kamu görevlisi tarafından, ekonomik 
menfaat karşılığı, çıkarı sağlayanın isteği doğrultusunda idari eylem yada işlem 
yapılmaktadır. Kamu görevlisi yetki ve görevini kişisel menfaatleri için kullanmaktadır. 
Çoğu zaman yolsuzluk suçunda birden fazla menfaat karşılıklı uyuşma içerisindendir. 
Zedelenen kamu güvenidir ve hatta kaybedilen kamu kaynaklarıdır. Ancak  maddi menfaat 
içermeyen yolsuzluk suçlarına da rastlamak mümkündür. 

 

“Kimi zaman ise maddi nitelikli olmayan menfaat temini söz konusu olabilir. Kişisel 
yakınlıkların kullanılması yada nüfuz sahibi birinin isteği doğrultusunda işlem 
yapılması hallerinde menfaat maddi nitelikli değildir. Nüfuz sahibi kişinin daha 
sonra memura sağlayabileceği «potansiyel bir iltimas»”219 maddi olmayan bir 
menfaat sayılabilir.  

 

Mumcu'ya göre, “Menfaati, yalnız maddi şeylerle sınırlandırmak doğru değildir. Bu 
bakımdan, cinsi temas, hatta bir öpücük dahi rüşvet vasıtasını meydana 
getirebilir.”220 

 

Maddi menfaate dayanmayan yolsuzluk suçlarında daha çok akraba ve yakınları 
kayırmacılık yada mevki sahibi-siyasi kimlik sahibi kişilerin kayrılması karşımıza 
çıkmaktadır. Ancak gerek maddi menfaate dayan gerekse maddi menfaate dayanmayan 
yolsuzluk suçlarında kamu görevlisi kamu görev ve yetkisini kamu yararına dayanmayan 
bir amaçla hukuka aykırı bir biçimde kullanmaktadır. 

 

                                                
218 Ackerman Susan Rose,Corruption and Goverment, Causes, Consequences and Reform, Cambridge University 

Press 1999, s.217. 

219 Berkman, s.16. 

220 Mumcu Ahmet, Tarih İçindeki Genel Gelişimiyle Birlikte Osmanlı Devletinde Rüşvet(Özellikle Adli Rüşvet) 
İnkilap Kitabevi, İstanbul 1985, s.13. 
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Kişisel çıkarın çoğu zaman iyi yönde motive edici özelliği bulunmaktadır. Kişisel 
çıkarın varlığını gören bireyler yeni fikirler üretebilir, kaynakları verimli kullanabilir. 
Ancak hukuka aykırı olan kişisel çıkar kamu görevi bahane edilerek çıkar sağlanmasıdır. 

 

Şahsi menfaat temini yada kamu görevlisine kişisel çıkar önerilmesi uluslararası 
düzeydedir. Uluslararası Şeffaflık Örgütünün “Yolsuzluk Algılama Endeksleri’nde” 
yolsuzluk açısından en temiz ülkeler arasında gösterilen Finlandiya’da 1989 yılında yapılan 
bir ankette kamu görevlilerinin yaklaşık % 80’i kendilerine bir menfaat önerildiğini 
belirtmişlerdir.221 

 

c. Görevin Kanuna ve Nizama Aykırı Kullanılması 

 

Yolsuzluk suçlarında görev hukuka aykırı olarak kullanılmaktadır. Çoğu zaman 
yolsuzluk suçlarında hukuka aykırılık vardır. Kimi zaman, memur kişisel menfaati için 
menfaat sağlayanın isteği doğrultusunda görevini kötüye kullanmakta, kimi zaman da 
kendisine görevi gereği tevdi edilen para veya değerli eşyayı kişisel menfaati için 
kullanarak kurallara aykırı davranmaktadır. 

 

Bazen memur, görevine uygun olarak hareket ettiği halde, memurluk sıfatının 
kötüye kullanılması suretiyle menfaat temin etmektedir. Basit rüşvet suçunda olduğu gibi 
memur kanunen yapması gereken davranışı gerçekleştirmekte, ama buna karşılık menfaat 
temin etmektedir. Örneğin bir işlemin hızlandırılmasını sağlayan rüşvet eyleminde kamu 
görevi kötüye kullanılmamaktadır. Ancak kamu görevlisinin kanuna göre yapmak zorunda 
olduğu bir hizmet için menfaat temini kanuna aykırılık oluşturmaktadır.  

 

Yine 3628 sayılı Kanunun 4. maddesi  haksız mal edinmeyi tanımlamıştır. İlgili 
düzenlemede haksız mal edinme “Kanuna veya genel ahlaka uygun olarak sağlandığı ispat 
edilmeyen  mallar ile ilgilinin sosyal yaşantısı bakımından geliriyle uygun olduğu kabul  
edilemeyecek harcamalar”olarak belirlenmiştir. Burada ifade edilen husus, mevcut malları 
veya yaşam tarzı haksız mal edinmeyi çağrıştıran kamu görevlisinin yolsuzluk yaptığı 
sonucuna varılabilmesidir. Gerçekte fiilen kamu görevlisinin yolsuzluk yaptığı tespit 
edilememiştir. Ama mal varlığı yada yaşam tarzı onun görevini kanunlara aykırı olarak 
yerine getirdiği sonucuna varılmasını gerektirmektedir. 

 
 
 
 
 

                                                
221 Tiihonen Paula, Good Governance and Corruption in Finland, The History of Corruption in Central 

Goverment, IOS Press, Ihmsha, s.103. 
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d. Kast 

 

Yolsuzluk suçunun oluşabilmesi için hukuka aykırılığın bilinçli olarak  
gerçekleştirilmesi gerekir. Yolsuzluk fiilinin bilerek ve isteyerek işlenmesi gerekir. İhmali 
surette yolsuzluk suçu oluşmaz. 

 

Yargıtay zimmet konusunda verdiği bir kararında bu hususu vurgulamaktadır: 
“Failin bilgisizliği veya mesleki yetersizliği yada yanılma ve yanlışlıkla yapılan 
eylemlerinde açık suç kastı olmadığı için zimmet olarak kabul edilmez”222 

 

Kast 5237 sayılı Kanunun 21. maddesinde tanımlanmıştır: “Kast, suçun kanunî 
tanımındaki unsurların bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesidir.” 

 

Doktrinde Dönmezer ise kastı şu şekilde tanımlamaktadır: “Suç oluşturan ve 
tasavvur edilen bir fiili gerçekleştirmeye yönelmiş irade kasttır.”O halde kastta hem 
fiilin yani neticelerin tasavvur edilmesi ve hem de bunu gerçekleştirmeye yönelmiş 
bir irade vardır. Burada fiil deyiminin eylem hareket, netice ve nedensellik 
bağlantısını kapsadığı açıktır.”223  

 

O halde yolsuzluk suçunu işleyen kişi bu fiili bilerek ve isteyerek işlemelidir. Aksi 
takdirde ihmalen ve hata ile (başka suç oluşsa bile) yolsuzluk suçu işlenemez. 

 

C. YOLSUZLUĞUN TARİHÇESİ 

 

Yolsuzluğun tarihi insanoğlunun örgütlü toplum halinde yaşadığı ilk dönemlere 
kadar uzanır. Milattan önce de yolsuzluk suçlarının bilindiğini tarihçiler ortaya 
koymaktadırlar.  

 

“En eski uygarlıklardan birisini kuran Sümerler de rüşvet suçunu biliyor ve 
cezalandırıyordu. Bu konu MÖ 2060 tarihli bir belgede yer almıştı...Yine Hind 
hukukunda MÖ 400 yılında toplanan Arthaçastra’da  memurların ihtilas, devlet 
parasını çalma suçları cezaya konu edilmiş, ancak rüşvet düzenlenmemiştir.”224 

 

                                                
222 Yargıtay 5. Ceza Dairesinin 16.09.1987 tarih ve E.6829, K.4562 Saylı Kararı, Yıldırım Abdullah, Zimmet, 

Resmi İhale ve Alım-Satıma Fesat Karıştırmak,YYVD, Mayıs 1997, C.2, Sy.4, s.21. 

223 Dönmezer Sulhi, Genel Ceza Hukuku Dersleri, Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2003, s.199. 

224 Mumcu, s.23-25. 
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“İlk çağın önemli hukuk eserlerinden olan Hamurabi Kanunlarında ise, rüşvetle 
ilgili bir konuda hüküm veren yargıcın, sonradan bu hükmü değiştirmesi halinde 
görevinden alınacağı, bir  daha kesinlikle yargıçlık yapamayacağı ve davaya konu 
olan miktarın on iki katı tutarında tazminat ödeyeceği hükmü yer almıştır.”225 

 

“Roma Hukukunda bilinen ilk toplu hukuk derlemesi Oniki Levha Kanunudur. Bu 
Kanun rüşvet alan yargıcı ölümle cezalandırıyordu....Roma’da memurlukların alım 
satımı hastalığı Kiliseye de geçmişti. Bu bozukluğa Simoni adı veriliyordu. Simoni 
kavramına zamanla her çeşit ruhani menfaatin herhangi bir dünyevi karşılıkla 
alınıp satılması anlamı girmiştir.”226 

 

Ortaçağdan itibaren hemen bütün devletlerde kamu hizmeti alınıp satılıyordu. Bu 
sebeple çoğu ülkelerde kamu hizmetine girmek için rüşvet verilirdi.  

 

Önceleri Osmanlı Devleti’nde maliye son derece güçlü idi ve alacağını 
Osmanoğullarından da olsa mutlaka alırdı. Buna ilişkin bir olay Öztuna tarafından şöyle 
anlatılmaktadır: 

 

“Cem, Anadolu eyaletinin merkezi olan Kütahya’yı ele geçirmek üzere şehre doğru 
yürüdü. Anadolu Beylerbeyi Damat Sinan Paşa, korkusundan Kütahya’dan 
İstanbul’a kaçtı. Hem de karısını Kütahya’da bırakarak. Karısı ise, II.Beyazıd’ın 
büyük kızı idi... Amcası Sultan Cem’in Kütahya’yı ele geçirirse çok güçleneceğini 
biliyordu. Kale Komutanını (Kütahya Dizdarı) çağırdı ve kaleyi savunmasını 
emretti. Kaledeki devlet hazinesini de açtırarak içinde bulduğu 25.000 akçayı 
askere dağıttı. Gerçekten Sultan Cem, Kütahya’yı alamadı ve Bursa’ya doğru 
savuşup gitti. Bütün bu işler yatışınca Maliye, Ayşe Sultan’ın yakasına yapıştı, 
devlete ait 25.000 akçayı kanunsuz harcadığını, ödemesini bildirdi.”227 

 

“Osmanlı Devletinden devraldığımız mirasın övünç ve onur duyacağımız yanları 
çok fazladır. Ama kabul etmek gerekir ki; tarihçiler, Osmanlı İmparatorluğunun 
çöküşünü hazırlayan önemli nedenler arasında ‘rüşvet’in de bulunduğunu 
yazmaktadır. Tanzimatın ilanından sonra padişah ve yüksek rütbeli memurlar başta 
olmak üzere, devleti idare edenlerin rüşvet almamak üzere Kuran’a el bastığı 
bilinmektedir.”228 

 

                                                
225 TBMM Meclis Araştırması Komisyon Raporu s.14. 

226 Mumcu, s.30-43. 

227 Öztuna Yılmaz, Büyük Türkiye Tarihi, C.9, Ötüken Yayınevi, İstanbul 1983, s.83. 

228 TBMM Meclis Araştırması Komisyon Raporu, s.15. 
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“XVI. yüzyıla kadar henüz yozlaşma alametleri görülmediği zaman –her devlette 
olduğu gibi- Osmanlı Devletinde de rastlanan rüşvet asla yaygın değildi. Ve bu 
suçun yaygın olmadığı zaman halk halinden memnundu. XVI. Yüzyılın sonlarından 
itibaren başlayan yozlaşma içinde rüşvette gelişti.”229 

 

Osmanlı’da rüşvetin yaygınlaşması ile birlikte memur atamaları yaygın bir şekilde 
çıkar karşılığı yapılmaya başlanmıştır. 

 

“Osmanlı’da da Kanuni Sultan Süleyman’ın ölümünden sonra artık rüşvet 
verilmeden hiçbir makam elde edilemiyor, memurluklar arttırma ile satılıyordu.”230  

 

“Osmanlı’da rüşvet kapılarını açan ilk vezir olan Rüstem Paşa döneminde hediye 
kabul edilir olmuş, hediye-rüşvet geleneği başlamıştır.”231 

  

Bu arada bazı padişahların rüşvet aldıkları tarihçiler tarafından ileri sürülmektedir: 
“Osmanlıda III.Murat rüşvet alan ilk padişah kabul edilir.”232 “Rüşvet alması 
idamının sebeplerinden olan Padişah da vardır. Sultan İbrahim’in katil fetvasında 
“devlet hizmetlerini rüşvetle ehliyetsizlere vermek de onun katlini gerektiren 
suçlardan birisi olarak görülmüştür.”233  

 

“Osmanlı İmparatorluğu döneminde, rüşvet ve yolsuzlukla mücadelede ilk ciddi 
önlemler, 1839 yılında ilan edilen Tanzimat Fermanı ile alınmaya çalışılmış ve bir 
yıl sonra 1840 yılında yürürlüğe giren Ceza Kanunnamesinin beşinci faslında, 
rüşvet suçu geniş şekilde düzenlenmiştir. 1849 yılında bütün memurlara yönelik 
olarak rüşvet almayacaklarına ilişkin yemin etme usulü getirilmiş ve 1855 yılında 
ise yürürlüğe giren nizamname ile rüşvet sayılacak ve sayılmayacak hediyeler tespit 
edilmiştir. Ancak bütün çabalara rağmen, istenen sonuçlar elde edilememiştir.”234 

 

Batıda kamu hizmetlilerine maaş ödenmeye başlaması ile yolsuzluklarının seyrinin 
azalmaya  başlandığı görülmektedir. “Rüşvet XVII. Yüzyıl sonunda batıda azalmış, doğuda 
artmıştır.”235 

 

                                                
229 Mumcu, s.309. 

230 Mumcu, s.87. 

231 23 Ekim 2004 tarihli Tercüman Gazetesinin 13. sayfasındaki “Rüşvetin Fatihi Sadrazam”başlıklı yazı. 

232 Mumcu, s.113. 

233 Mumcu, s.241.  

234 İğdeler Serdar, Yolsuzluk ve Yolsuzluklarla Mücadele, TİD, Sy.77 s.79. 

235 Mumcu, s.181. 
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Bu arada Cumhuriyet döneminde de yolsuzluk hastalığının devam ettiği 
gözlenmiştir. 

 

“Cumhuriyet tarihinin ilk yüce divana sevk kararı 1928'de alın(mıştır.). Başbakan 
İsmet  İnönü'nün 1927 yılında verdiği önergenin kabul edilmesi ile başlayan 
süreçte, Bahriye Eski Bakanı İhsan Eryavuz ile Bilecik Milletvekili Fikret Onuralp 
Divan-ı Ali’ye sevk edildi.16 Nisan 1928 tarihinde sonuçlanan davada Eryavuz 2 
yıl, Onuralp ise 4 ay hapis cezasına çarptırıl(mıştır.).”236 

 

“12 Eylül 1980 askeri darbesiyle birlikte geçmiş dönemdeki bazı siyasilerin 
hakkında yolsuzluk soruşturmaları açılmış ve 13 Nisan 1982 tarihinde Sosyal 
Güvenlik Bakanı Hilmi İşgüzar, 16 Mart 1982 tarihinde de Gümrük ve Tekel Bakanı 
Tuncay Mataracı görevini kötüye kullanmak suçlarından Yüce Divan’da mahkum 
olmuşlardır.”237 

 

“Daha sonra iktidara gelen hükümetler döneminde, iç güvenlik ve terörün öncelikli 
gündem maddesini oluşturması, yolsuzluğun boyutlarını daha da artırmıştır. 
Bürokratik yapıdaki kuralsızlık ve denetim boşluğu, güvenlik alanında Özel 
Operasyon Timleri ve devlet içinde bazı yasa dışı örgütlerin kurulmasına yol 
açmıştır. Bunun sonucunda bürokrat-siyasetçi-mafya üçgeninden oluşan Susurluk 
Skandalı ortaya çıkmıştır.”238  

 

“Yüce Divan'a son olarak, 13 Temmuz 2004'de, eski Başbakan Mesut Yılmaz ile 
Devlet eski Bakanı Güneş Taner, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanları Cumhur 
Ersümer ve Zeki Çakan sevk edildiler. Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir başbakan 
Yüce Divan'a sevk edilmiş oldu.”239 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
23616 Haziran 2004 tarihli Tercüman Gazetesi 76 yılda 6 mahkumiyet beraat başlıklı yazısı.  

237 TBMM Meclis Araştırması Komisyon Raporu, s.19. 

238 TBMM Susurluk Meclis Araştırma Komisyonu Raporu, 27.5.1997 tarihli 98 inci Birleşim Tutanağına eklidir. 

239 http.//www.belgenet.com/dava/yucedivan_01.html, 06.02.2006. 
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D. YOLSUZLUĞUN SEBEPLERİ 

 

Yolsuzluğun siyasal, sosyolojik, ahlaki, ekonomik ve hukuki bir çok sebebini 
belirlemek mümkündür. Mumcu’nun da belirttiği gibi “yolsuzluğun sebeplerini belirlemek 
temelde sosyolojinin işidir.”240 Ancak bir kamu hukuku çalışmasında yolsuzlukla mücadele 
metotlarını belirleyebilmek için sebeplerinin iyi anlaşılması gerekir. “Yolsuzlukla 
mücadelede en etkin yol, yolsuzluğu oluşturan nedenleri ortadan kaldırmaktır.”241 
Herhangi bir sorunun çözülebilmesi için sorunu meydana getiren sebeplerin ortadan 
kaldırılması gerekir. Sebepleri ortadan kaldırmaya yönelik olmayan bir adım çözüm ortaya 
koymak yerine yeni sorunların doğmasına yol açacaktır. O halde yolsuzluğun sebeplerini 
belirlemek çalışma için temel başlangıç noktalarından birisi olacaktır. 

  

1. EKONOMİK SEBEPLER  

 

Birtakım ekonomik olumsuzlukların varlığı kamu görevinin kötüye kullanılmasına 
yol açabilir. Yolsuzluk faaliyetlerinin kamu görevlileri tarafından gerçekleştirilebileceği 
düşünülünce, bu ifadenin kamu görevlilerinin aldıkları ücretin düşüklüğü ile  ilgili olduğu  
intibaı uyanmaktadır. Elbette kamu görevlisinin aldığı ücret hayatını idame ettirmeye 
yeterli değilse, görevli ya ek iş yapacak, ya aile efradının çalışması için imkanlar 
araştıracak yada ekonomik sebeplerle görevini kötüye kullanılacaktır. 

  

Ancak yolsuzluğa yola açan ekonomik sebepler sadece alınan ücretlerin düşük 
olması ile ilgili değildir. Devletin ekonomik hayata çeşitli sebeplerle  müdahale gereği 
duyması maaşın düşüklüğünden daha önemli bir sebep olarak karşımıza  çıkmaktadır. 
Çünkü ekonomik alanda devletin söz sahibi olması bu gücü elinde bulunduranlar ile bu 
güçten istifade etmek isteyenleri hukuka aykırı şekilde işbirliğine sevk edebilir. “Vereceği 
karar ile önemli bir ekonomik değeri tahsis edecek olan bürokrat da bu yetkisini kişisel 
çıkan için kullanabilir ve teklif edilen rüşveti alabilir yada rüşvet isteyebilir.”242  

 

Devletin ekonomik hayata müdahalesi,  sosyal devlet anlayışının bir gereği olmakla 
birlikte, ortaya konan aşırı müdahale kamu görevlilerinin yolsuzluğuna zemin 
hazırlayabilmektedir. Ayrıca kayıt altına alınamayan ekonomik unsurlar yolsuzluğun 
sebeplerinden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Hukuki olduğu kadar ekonomik bir 
kavram olan ihale sistemi kamu gücünü elinde tutanların yolsuzluğuna sebep olabilecektir.  

 

O halde ekonomik sebepleri şöyle belirleyebiliriz: Devletin ekonomiye aşırı 
müdahalesi, kayıt dışı ekonomi, ücretlerin düşük olması. 

                                                
240 Mumcu, s 290.  

241 İğdeler, s.80. 

242 Berkman, s.90.  
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a. Devletin Ekonomiye Aşırı Müdahalesi 

 

Devletin ekonomik hayata müdahalesi sosyal devlet anlayışının bir gereğidir. Devlet 
sosyal ve ekonomik hayata çeşitli vesilelerle karışmakta, düzenlemekte ve yaptırım 
uygulamaktadır. 

 

 1982 Anayasasının 2. maddesinde Cumhuriyetin niteliklerinden birisi olarak sosyal 
devlet ilkesini belirlenmiştir. “Sosyal devlet veya refah devleti (welfare state) kavramı, 
devletin sosyal barışı ve sosyal adaleti sağlamak amacıyla sosyal ve ekonomik hayata aktif 
müdahalesini meşru ve gerekli gören bir anlayışı ifade eder.”243  

 

1982 Anayasasında devletin ekonomik hayata müdahale edebileceğine ilişkin genel 
bir düzenleme bulunmamakla birlikte, Anayasanın çeşitli maddelerinde ekonomik ve sosyal 
hayata müdahaleye ilişkin hükümlere rastlanmaktadır.Yine Anayasa Mahkemesine göre 
devlet ekonomik hayata müdahale ile görevlidir. “Devletin ekonomik hayatın işleyişini 
düzenlemek, gerektiğinde bu alana müdahale hususunda görevli kılındığını ortaya 
koymaktadır.244 

 

Devletin ekonomik hayata müdahalesi, ekonomik hayatın düzenlenmesi 
(regülasyon), sübvanse edilmesi yada vergilendirilmesi biçiminde olabilir. Bu şekilde ya 
piyasanın etkinliği artırılacak yada artık değer vergilendirilecektir. Düzenleme belli bir 
kotanın üzerinde üretim yapmamak ya da ruhsatlandırılan kişilere üretim izni verilmesi 
biçiminde olabilir. Bu şekilde üretim kontrol altına alınmaktadır. Ayrıca fiyatların 
düzenlenmesi bir düzenleme biçimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Yine devletin standartlar 
getirmesi bir düzenleme biçimi olabilir. Devlet Asgari Ücret Kanunu çıkararak yada 
özürlüler için iş imkanı sağlamak amacıyla düzenlemeler yaparak ekonomik hayata 
müdahale edebilir. Ayrıca, kredi arzının yada döviz kurunun devlet tarafından kontrol 
edilmesi ile ekonomik hayatın kontrolü sağlanmaktadır. 

 

“Modernleşen ülkelerde sanayi ve özellikle ticaret kesimleri hızla gelişmelerine 
rağmen üretim ve hizmet için,  büyük örgütlere gidecek büyüklüklere 
erişmemişlerdir. Sistem içinde tek büyük ve güçlü örgüt devlet olduğu için 
modernleşme süreci içinde bir çok ekonomik ve sosyal işlevin devlet eliyle 
yürütülmesi zorunluluğu vardır. Devlet, bu ülkelerde çok önemli ekonomik işlevler 
yükümlenmekte, ayrıca sosyal alanda da düzenleyici ve bir çok hizmeti yerine 
getirici bir rol oynamaktadır.”245 

                                                
243 Özbudun, s.123. 

244 E.1985/16, K.1986/5, K.T. 4.3.1986, AMKD,Sy. 22, s.74, Özbudun, s.126.  

245 Şeylan, s.87. 
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Devlet ekonomik hayata, düzenleme yapma yanında, denetleme ve yaptırım 
yetkisini kullanma biçiminde de müdahale edebilir. Bunların dışında kamu harcamalarının 
gerçekleştirilmesi de bir müdahale biçimi olarak algılanabilir.  

 

“Devletin görev sahasının genişlemesi, kaynakların tahsisinde piyasa güçlerinin 
yerine politik güçlerin ikamesini zorunlu kılmaktadır. Devletin görev sahasının 
genişlemesi devam edecek olursa, bu takdirde kamu harcamalarının her defasında 
daha az kısmı verimli faaliyetlere gidecektir. Çünkü devletin ekonomi içindeki 
payını artması yani devletin giderek asli fonksiyonlarının dışına çıkması, rant 
kollama sorununu ortaya çıkaracaktır.”246 

 

Kıt kaynaklar sebebiyle  devlet,  ekonomik ve sosyal  bir çok faaliyet yürütmektedir. 
Ancak kaynakların kıt olması sebebiyle talebin tamamının karşılanması mümkün 
olmamaktadır. Yine Devletin özellikle ekonomik alanda düzenleyici ve denetleyici 
faaliyetleri, bir kısım kamu harcamaları devletin kaynak paylaşımındaki rolünü 
artırmaktadır. Gerek kaynak paylaşımı konusunda kuralların net olarak ortaya 
konulamaması, gerekse ekonomik alandaki tekel niteliğindeki yetkiler yolsuzluğun 
sebepleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Devletin ekonomik hayatta ağırlığı ne kadar büyük 
olursa yolsuzluk oranı o derece yükselir. “Kamu hizmetlerinde kapasitenin yetersiz olduğu 
durumlarda, yani arz ve talep eşitlenmesi olmadığı takdirde tayınlamanın kaçınılmazlığı 
ortadadır.”247  

 

Devletin ekonomik hayata yaygın müdahalesi yolsuzluğu teşvik edecek buna 
karşılık ekonomik hayattaki azalan rolü ise temiz kamu örgütü inancını artıracaktır. Serbest 
piyasa yapılanması yerine tekelci gücün kullanımı alınan kararların siyasal niteliğine vurgu 
yapacaktır. Siyasal nitelikli kararlar ise yolsuzluk algılamalarını güçlendirecektir.  

 

b. Kayıt Dışı Ekonomi 

 

Kayıt dışı ekonomi devletin kontrolü dışında kalan ekonomik faaliyetleri ifade 
etmektedir. Bu kavram bir yandan kanunlara yasaklanmış faaliyetleri, diğer yandan da 
kanunlarla yasaklanmamış fakat devletin kayıtlarından kaçırılmış eylemleri ifade 
etmektedir. Kanunlarla yasaklanmış faaliyetler kara paranın aklanması usulleri ile 
gerçekleştirilir. Kanuna aykırı olmayan ancak kamunun kayıtlarından kaçırılan faaliyetler 
daha çok vergi ödemekten kaçınmak için gerçekleştirilen davranışlardır. Burada yasak 
olmayan faaliyet yapılan iş olup, vergi kaçırılması hususu ise hukuka aykırılık teşkil eder. 

 
                                                

246 Cingi/ Tosun/ Güran, s.75. 

247 Adaman/ Çarkoğlu/ Şenatalar, s.18. 
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“Vergilenmemiş kazanç, ister vergi istisna ve muafiyetleri, ister bazı işlemlerin kayıt 
dışı bırakılması veya hiç mükellefiyet tesis ettirilmemiş olmasından isterse, vergi 
idaresinin beceriksizlik, ya da çeşitli nedenlerle ilgili bilinçli veya bilinçsiz ihmal ve 
göz yummasından kaynaklansın, yasal  bir faaliyetten doğmaktadır.”248 

 

Ekonomiye katkı sağlayan bir takım faaliyetler tamamen hukuka uygun olmakla 
birlikte özellikle vergi ödenmekten kaçınmak halinde olduğu gibi devletten saklanmakta ve 
kayıtlara geçirilmemektedir. Burada esasen kanunlarla ödenmesi zorunlu kılınan vergi, 
sosyal güvenlik primleri, asgari ücret ödemesinden kaçınma halleri bulunmaktadır. 

 

Özellikle vergi açısından bazı kişiler yaptığı ekonomik faaliyet dolayısıyla vergi 
mükellefi olması gerekirken vergi mükellefiyeti kaydı yaptırmamaktadırlar. Yine 
bazılarının vergi mükellefiyet kaydı bulunmakla birlikte gerçeğe aykırı vergi bildiriminde 
bulunmaktadırlar. Bütün bu durumlarda kanuna aykırılık bulunmakla birlikte yapılan 
faaliyet hukuka uygundur. 

 

Kanunlarla yasaklanmış kayıt dışı ekonomik faaliyetler daha çok kara para aklama 
suretiyle gerçekleştirilir. Kara paranın aklanması faaliyetine yönelik 4208 sayılı Kara 
Paranın Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun çıkarılmıştır. Bu Kanun ile yolsuzluk 
yapılarak elde edilen kazançların kanuni kazanç olarak kayıt edilmesinin önlemesi 
amaçlanmaktadır.  

 

“Karapara aklamayı ‘yasalarca tespit edilmiş belli suçlar sonucunda elde edilen 
her türlü ekonomik değerin, meşruluk kazandırmak amacıyla yasadışı nitelikten 
çıkarılarak, yasal ekonomik değerlere dönüştürülmesine ve bu suretle yasal 
ekonomik sisteme dahil edilmesine yönelik tüm işlemler’olarak tanımlayabiliriz.”249 

 

Kanunda öncül suçlar olarak ifade edilen ve kazuistik usulle saymak suretiyle 
belirtilen suçlardan elde edilen gelirler kara para olarak ifade edilmiştir. Buna göre kara 
para öncül suçların işlenmesi suretiyle elde edilen para ve diğer  her türlü maddi menfaat ve 
değeri ifade etmektedir. Eğer öncül suçlardan biri işlenmemişse veya bu suçlardan birisi 
işlenmiş olmakla beraber sonucunda herhangi bir kazanç sağlanmamışsa kara para aklama 
suçunun oluşması hukuken mümkün değildir. 

 

“Karapara aklama suçunda karapara ve karapara aklama kavramları 
yorumlanırken sosyal içeriği değil, Kanunkoyucunun bu kavramlara yüklediği 
anlamın ölçü olarak alınması gerekmektedir. Dolayısıyla kamu vicdanına göre 

                                                
248 Şengül Selami, Bir Hurafe Kayıtdışı Ekonomi, İmaj Yayınları, Ankara 1997, s.4. 

249 MASAK “Kara Para Aklama”, www.masak.gov.tr, 06.02.2006. 
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karapara olarak adlandırılacak her iktisadi kıymet hukuken karapara tanımı içine 
girmeyecektir.”250 

 

Kara paranın aklanmasının önlenmesi amacıyla 4208 sayılı Kanunla Maliye 
Bakanlığı bünyesinde Mali Suçları Araştırma Kurumu (MASAK) kurulmuştur. MASAK’a, 
kara paranın aklanmasının önlenmesi amacıyla idari, düzenleyici, denetleyici işlevler 
verilmiştir. Kara paranın aklanmasının önlenmesi için mali kurumlara, belli bir üst sınırın 
üzerinde yaptıkları nakit işlemler ile herhangi bir sınıra bağlı olmaksızın şüpheli işlemleri  
MASAK’a bildirilmesi yükümlülüğü getirilmiştir. “MASAK’ın saptamalarına göre bazı 
ihracatçı firmalar ihraç bedelini yüksek göstermek suretiyle hem kara para aklıyor, hem de 
devletten haksız vergi iadesi alıyorlar.”251 

 

Kayıt dışı ekonominin yolsuzluk faaliyeti olarak belirlenebilmesi için esasen kamu 
görevlileri ile bir bağlantısının kurulması ve kamu görevlisinin çıkarının bulunması 
gerekmektedir. Aksi takdirde hukuki anlamda yolsuzluk suçu oluşması mümkün değildir. 
Kara para aklayıcısı örgütler zor kullanarak kendisine karşı olabilecek cepheyi 
genişletmektense öncelikle rüşvet verme yolunu deneyebilmektedir. Kara para aklama 
işlemi mali sistemin karmaşıklığı sebebiyle kamu görevlilerinin katılımına ihtiyaç 
göstermektedir.  

 

Kamu görevlisinin katılımı bulunmaksızın işlenen bir suçta 4208 sayılı Kanuna 
aykırılık bulunsa bile buna yolsuzluk suçu demek mümkün olmayacaktır. 

 

“Kayıtdışı ekonominin en önemli unsuru, konusu suç olan ve yasalarla 
cezalandırılan faaliyetlerdir. Bu faaliyetler sonucu oluşan ekonomik değerler, 
gelirin kaynaklık ettiği faaliyetin yasadışı olması nedeniyle, suç ekonomisi olarak 
adlandırılmaktadır. Kayıtdışı ekonominin diğer alanlarında, gelir, yasalara aykırı 
olarak kayıt dışına çıkarılmakta iken, suç ekonomisinde ekonomik faaliyet yasalara 
aykırı olarak gerçekleşmektedir.”252 

 

Kayıt dışı ekonomi başta vergi kaçakları sebebiyle ekonomiyi olumsuz olarak 
etkilemektedir. Bunun yanında suç işlenerek elde edilen bir takım gelirlerin yasal olarak 
ekonomiye girmesi sağlanarak ve suçla ilgili işlem yapılması engellenmektedir. 

 

Burada önemli bir noktayı daha vurgulamak gerekmektedir ki, o da kara paranın 
daha çok vergi kolaylığı sağlayan ülkelerde biriktiğidir. 

                                                
250 MASAK “Kara Para Nedir?”www.masak.gov.tr, 06.02.2006. 

251 Kömürcü Güler, Şubat 2001 Krizinin Ardındaki Yolsuzlukların Çetelesi, Su Yayınları, İstanbul 2001, s.137. 

252 TBMM Meclis Araştırması Komisyon Raporu, s.50. 
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O halde kayıt dışı ekonomik faaliyetler kamu görevlilerinin katılımı halinde 
yolsuzluk suçu oluşacaktır. Kamu görevlilerinin katılmadığı bir suç yolsuzluk suçu olmaz. 

 

c. Ücretlerin Düşük Olması 

 

Kamu görevlileri çalışmaları karşılığında bir ücrete hak kazanırlar. Ancak bazı 
kamu görevleri vardır ki, bunların karşılığında ücret alınmaz. Örneğin belediye meclis 
üyeliği yada il genel meclis üyeliği gibi. Bu görevleri yerine getirenlere huzur hakkı ödenir. 

 

Kural olarak kamu görevlileri yaptıkları faaliyetlerinin karşılığında belirlenmiş bir 
ücret alırlar. Anayasa’nın 55. maddesinde “ücretin emeğin karşılığı”olduğu ifade 
edilmiştir. Aynı maddenin 2. fıkrasında ücretin niteliği belirtilmiştir: “Devlet, çalışanların 
yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan 
yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır.” Kamu görevlileri yaptıkları işe uygun adaletli 
bir ücret alacaklardır. Ücretin niteliği adaletli olmasıdır. Aksi takdirde Ballı’nın dediği gibi 
“Kamu sektöründe maaşlar çok düşük olursa yolsuzluk bir hayatta kalma stratejisi olur.”253 
Yine Devlet Memurları Kanunu’nun 147. maddesinde aylığın “memurlara hizmetlerinin 
karşılığında ödenen para”olduğu belirtilmiştir. 

 

Kamu görevlilerinin çalışmaları karşılığında aldıkları ücret, hem diğer kamu 
görevlilerinin, hem de özel sektörde çalışanların aldıkları ücretlerle karşılaştırılabilir. 
Personel yönetiminin temel ilkesi  “eşit işe eşit ücret” ödenmesidir. Ancak kamu kesiminde 
görülen memur-sözleşmeli, memur-işçi ayrımı yanında farklı kamu kurumları arasındaki 
farklı uygulamalar bu ilkeyi zedelemektedir. Özellikle belediyelerde karşımıza çıkan 
idarenin  asli ve sürekli görevlerinde işçi statüsünde personel çalıştırılması aynı işi yapan 
farklı statüdeki görevlilerin farklı biçimde ücretlendirilmesine yol açmaktadır. Ayrıca, 
kamu personel sisteminde daha iyi çalışanı daha çok ödüllendirme uygulaması da yoktur. 
Hizmeti gereği gibi yapanla yapmayan arasında bir fark gözetilmemektedir. Bu ise kamu 
görevlileri arasında huzursuzluğa yol açabilmektedir. 

 

Hatta azgelişmiş yada gelişmekte olan ülkelerde yeterli iş imkanı sağlanmamış 
olması sebebiyle kamu personeli alımı bir istihdam aracı olarak düşünülmektedir. 
“Ülkemizde siyasiler tarafından işsizlikle mücadele etmenin başlıca aracı olarak kullanılan 
kamu kadrolarının şişirilmesi, bir nevi işsizlik sigortası gibi düşünülmektedir.”254   

 

                                                
253 Ballı, s.237. 

254 TBMM Meclis Araştırması Komisyon Raporu, s.31-32. 
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Kamusal ihtiyaca göre planlanmadan yapılan kamu görevlisi alımı bazı kurumlarda 
fazla istihdama yol açarken bazılarında ihtiyacın karşılanamaması sonucunu doğurmaktadır. 
Devlet kamu kadrolarını bir istihdam aracı olarak gördüğü zaman kamu görevlilerine 
ödenecek olan ücret fazla personel oranında düşecektir. Yetersiz ücretlendirme kamu 
görevlileri için kamu görevlilerinin yolsuzluğa bulaşmasına sebep olabilecektir. “Görgül 
çalışmalarda kamu görevlilerinin görece maaşlarının yolsuzluk endeksiyle doğru bir 
ilişkide olduğu ortaya çıkarılmıştır.”255 

 

Şu hususu da vurgulamak gerekir ki, bireylerin toplumsal statüsünü daha çok kazanç 
miktarı belirlemektedir. Kamu görevlilerinin toplumsal statüsünü kaybettirecek bir gelir 
seviyesi, yolsuzluktan dolayı kamu görevlilerine yüklenecek maliyetin düşüklüğü ile 
birleşince yolsuzluk kaçınılmaz hale gelmektedir. 

   

2. HUKUKİ SEBEPLER 

 

Yolsuzluğun hukuki sebepleri her şeyden önce alınan ve alınacak tedbirlere 
ilişkindir. Bir hukuk sisteminde alınacak tedbirler yeterince geliştirilmemişse, o sistemde 
yolsuzlukla mücadelede başarılı olmak mümkün değildir. “Kötü Kanun yani kötü sistemin 
mutlaka değiştirilmesi lazım(dır). Mevcut idari, hukuki ve siyasi düzenlemeler yolsuzluğu 
teşvik eder mahiyette (olabilir.)”256 

 

a. Keyfi Takdir Yetkisi Kullanımı 

 

İdarenin yetkisi ancak kanunla belirlenir. Bu husus Anayasanın 123. maddesindeki 
idarenin görevleri kanunla düzenlenir hükmünün bir gereğidir. “İdari kararlar herhangi bir 
organ, makam veya kamu görevlisi tarafından değil, Anayasa ve Kanunların yetkili kıldığı 
organ, makam ve kamu görevlileri tarafından alınmalıdır.”257 

 

İdarenin takip edeceği yol hukuk kuralları tarafından belirtilmektedir. Kanun açıkça 
izlenecek yolu belirlemişse idare bu yolu takip etmek zorundadır. Bu şekilde idare bağlı 
yetki durumundadır. Ancak her türlü kamusal ihtiyaç bağlı yetki ile çözülemez. Zira kamu 
ihtiyaçlarının değişkenlikler içermesine karşılık kurallar aynı hızla değiştirilememektedir. 
Bu sebeple bazen hukuk kuralları ilkeleri düzenlemekte ve ayrıntılar idareye 
bırakılmaktadır. 

 

                                                
255  Adaman/ Çarkoğlu/ Şenatalar, s.19. 

256 Bilgili, http.//www.turkhukuksitesi.com, 01.02.2001. 

257 Günday, s.124. 
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“İdarenin bütün yetkilerinin ‘bağlı yetkiler’ olamayacağı, idare kavramının zorunlu 
olarak takdir yetkisini  içereceği açıktır. İdare bir işlemi yapıp yapmamak 
hususunda  veya o işlemin muhtevasını tayinde takdir yetkisine sahipse, söz konusu 
alanda düzenleme yetkisine de  sahip olacağı kabul edilmelidir.”258 

 

Kamu ihtiyaçlarının bu değişkenlik çerçevesinde kurallara uygun olarak 
yürütülebilmesi için idarecilere takdir yetkisi verilmesi zorunlu görünmektedir. Ancak 
takdir yetkisi kanunda belirtilen hallerde kamu yetkilisine tanınmaktadır. Kanunlarda 
‘yapılabilir’ tarzında ifadelerle seçenek tanınıyorsa takdir yetkisinin varlığından söz etmek 
mümkündür.“İdareye, hizmet yürüttüğü alanda  belli ölçülerde hareket serbestisi 
sağlamasına rağmen, kesinlikle ‘hukuka bağlılıktan kurtuluş’ demek olmayan takdir 
yetkisinin de bir kanuni dayanağı olmalıdır.”259 

 

O halde takdir yetkisi birden fazla seçenek arasında kamu yetkilisinin dilediğini 
seçebilmesini ifade eder. Burada dikkat edilmesi gereken husus takdir yetkisinin bir hukuk 
kuralı ile tanınmış olmasıdır. 

  

Takdir yetkisinin kanuni dayanağının bulunması gereği hukuk devleti ilkesinin bir 
sonucudur. O halde kamu görevlileri yetkilerini kanundan almak ve yine kanuna uygun 
olarak kullanmak zorundadırlar. Takdir yetkisi idari işlemlerin belli unsurlarında 
kullanılabilmektedir. “İdare işlemlerin genel olarak konu ve sebep unsurlarında, istisnai 
olarak da amaç unsurunda takdir  yetkisine sahip bulunmaktadır.”260 

 

 Ancak bu kararlar, kamusal kaynakların tahsisi, üretim izni verilmesine karar 
verilmesi hallerinde olduğu gibi ekonomik bir nitelik taşımakta ise kamu yetkilileri takdir 
yetkilerini şahsi çıkarları doğrultusunda kullanabileceklerdir. Bu husus takdir yetkisinin 
yolsuzluk potansiyeli taşıdığını göstermektedir. 

 

“Kurum olarak devlet, işlevini yerine getirirken her düzeyde kaynakların ve 
fırsatların oluşturulup dağıtılması sürecine karışmaktadır. Daha somut olarak 
belirtmek gerekirse, Devlet kurumu adına karar alıp uygulayan siyasal ve yönetsel 
kadrolar mevcut toplumsal kaynak ve fırsatların kullanım biçimlerini güvence 
altında tutmaktan başka, bunlara ek olarak bir takım yeni kaynak ve fırsatlar 
yaratan girişimlerde de bulunmaktadır. Kontrol görevini görürken başkalarına 
olanak ve ayrıcalık sağlayanların buna karşılık sağladıkları ile orantılı bir takım 
rantlar talep etmeleri de mümkündür.”261  

                                                
258 Özbudun, s.230.  

259 Karatepe Şükrü, İdarenin Takdir Yetkisi, TİD, Eylül 1991, Sy. 391, s.65. 

260 Karatepe, s.108. 

261 Şeylan, s.84. 
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Kamu yetkisi görevlilere kamu yararını gerçekleştirmek için verilmektedir. Zira 
devletin temel amacı kamunun ortak çıkarlarını korumak ve gerçekleştirmektir. İdare her 
zaman kamu yararını gözetmek ve kamu yararına faaliyette bulunmak zorundadır. 

 

 “Takdir yetkisi mutlak değildir; kamu görevlileri, bunu kullandıkları her durumda, 
kamu çıkarını gözetmek zorundadırlar. Ne var ki, kamu çıkarının gözetilip 
gözetilmediğinin nesnel ölçütlerle ortaya konulmasındaki pratik güçlük; kamu 
idaresindeki yolsuzlukların,  takdir yetkisinin söz konusu olduğu alanlarda 
yığılmasına yol açmaktadır.”262 

 

Takdir yetkisi bir gereklilik olarak karşımıza çıkmakla birlikte keyfi kullanıma 
müsait olması sebebiyle yolsuzluk sebeplerinden biri olarak görülmektedir. 

 

b. Kamu Hizmetlerinde Şeffaflığın Yetersizliği 

 

Kamu hizmetlerinde şeffaflık hizmetler  yürütülürken yapılan iş ve işlemlerden 
kamuya yada hakkında işlem yapılan bireylere bilgi vermeyi, onların işlemlerin 
hazırlanmasında katılımını sağlamayı ifade eder. Şeffaf olmayan idareler ellerindeki bilgi 
ve belgelerin yetkili kişiler dışında başkalarının görmelerini istememektedirler. Bu anlamda 
gizlilik özel hayatın korunması, devletin milli güvenliği gibi sebeplerle haklı görülebilir. 
Ancak her türlü iş ve işlemin kapalı kapılar arkasında yapılması devlete olan güven ilkesini 
zedeleyebilecektir. 

 

“Kamu hizmetinin idare tarafından tarafsız olarak herkese eşit olarak sunulması 
gerekmektedir. Bu durum hukuk devletinin bir sonucudur. Herkes gerek kamu 
hizmetlerinden yararlanmada gerekse kamu hizmetlerine katılmada eşittir. İdare 
kamu hizmeti sunarken ‘Kanun önünde eşitlik ilkesi’ne uygun olarak hizmeti 
sunmak durumundadır.”263  

 

Kamu hizmetinin herkese eşit olarak sunulduğunun görülebilmesi için kamu 
işlemlerinde ve hizmetlerinde şeffaflığın sağlanması gerekmektedir. Şeffaflık, esasen gizli 
bilgilerin öğrenilmesini sağlamak değildir. Çünkü anayasal olarak korunan özel hayatın 
gizliliği yada  iç ve dış güvenliğe dair bilgi ve belgelerin gizliliği, özel hayatı korunan 
bireylerin yada kamunun menfaati gereğidir. Şeffaflık bireylerin hak ve özgürlüklerinin 
korunması bakımından bir anlam ifade eder. Şeffaflık, sadece gizli olduğu varsayılan ancak 
bireysel hak ve özgürlüklere sınırlamalar getiren hususların açığa çıkarılmasıdır. 

                                                
262 Deveci Hıfzı, Dürüst İhale. Olabilir mi,Yoksa Ulaşılmaz Bir Düş mü?, YYVD, Ağustos 1998, C.3, Sy.7, s.5. 

263 Akyılmaz, İdare Hukuku, s.332. 
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Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği’nin 12. maddesine göre devlet memurları 
hakkında doldurulan siciller gizlidir. Bu husus ne ülkenin milli güvenliğine, ne de özel 
hayatın korunması gibi mahfuz bir alanın varlığına tekabül etmektedir. Yine Yönetmeliğin 
3/a maddesine göre sicil raporları, memurların sicil amirleri tarafından, mesleki 
ehliyetlerinin ve şahsi meziyet ve kusurlarının belirlenmesini sağlayan belgelerdir. Devlet 
memurlarının aldıkları sicil notları kendilerinden saklanmıştır. Yalnızca memurlar yetersiz 
değerlendirme almışlarsa kendilerine bilgi verilmiştir. Ancak  Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 
çıktıktan sonra bu konuda memurlara gerekli bilgiler verilmektedir. Nitekim bu husus Bilgi 
Edinme Değerlendirme Kurulunun bir kararına konu olmuştur: 

 
“…kurum ve kuruluşların kendi personeli hakkında sahip oldukları bilgi ve 
belgelerin üçüncü kişilere karşı gizli tutulması, ancak bu bilgi ve belgeler ilgili 
kişinin çalışma hayatını ve meslek onurunu etkileyecek nitelikte ise o kişiye açık 
olması, bir başka deyişle bilgi edinme hakkı kapsamında ilgili personelin kendisiyle 
ilgili bilgi ve belgelere erişim hakkının bulunduğu şeklinde anlaşılması 
gerektiği(nden), 
 
…Kurul, 4982 sayılı Kanun ile çelişen Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği 
hükümlerinin uygulanmasında (özlük dosyaları ve) sicil raporlarının üçüncü 
kişilere karşı yine gizlilik prensibi içinde muhafazasının gerektiği, ancak ilgili kamu 
görevlisine karşı 4982 sayılı Kanun çerçevesinde açık olmasının gerektiğine 
oybirliği ile karar vermiştir.”264 

 

Kamudan gizli olarak yapılan değerlendirmeler daima yolsuzluğa açıktır. Kamunun 
bilgi sahibi olmasını mümkün görmeyen yetkililer yetkilerini şahsi amaçlarla 
kullanabileceklerdir. Ancak kamunun yapılan işlem konusunda bilgi edinebileceğini, 
işlemin öğrenilebileceğini bilmesi halinde daha rasyonel davranmaya özen gösterecektir. 
Yine sicil örneğine dönecek olursak, sicillerin tamamen sübjektif değerlendirmeler 
olduğunu belirlememiz gerekir. Örneğin, altı yıl 90 ve üzerinde not alan kamu görevlisine 
bir kademe ilerlemesi yaptırılmaktadır.265 Sicil dolduran amir gizli olan sicilleri hiçbir 
sorumluluk hissetmeden doldurarak bazı görevlilerin ilerlemelerini geciktirebilecektir. 
Hakkında sicil doldurulan personel de bu sicili bir şekilde öğrenmek isteyebilir. Bu 
durumda ya bu bilgileri muhafaza edenlere çıkar sağlayarak yada kendisi ile eş-dost, akraba 
münasebetiyle kayırmacılık isteyerek sicil notlarını öğrenebilecektir. Her iki durumda da 
yolsuzluk meydana gelecektir. 

 

O halde, işlemlerde şeffaflık  sağlanarak kamu yetkilisinin kendisini sorumlu 
hissetmesi sağlanmalıdır. 

 

                                                
264 BEDK’nun 05/07/2004 tarih ve 2004/12 sayılı kararı, http://www.turkiye.gov.tr /docs/basbakanlik/birimler/ 

bilgiedinme/İçişleri%20Emniyet.doc, 03.03.2006. 

265 657 Sayılı DMK m. 64.  
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“Hesap verme sorumluluğu, en basit ifadeyle, kamu yönetiminde her makamın, 
tasarruflarından dolayı başta idare, yasama ve yargı makamlarına açıklamada 
bulunmakla ve bu tasarrufları gerekçelendirmekle yükümlü olması, hiçbir makamın 
inceleme ve denetiminden muaf tutulmaması anlamına gelmektedir. Hukukun 
üstünlüğü açıklık, saydamlık, yansızlık ve kanun önünde eşitlik gibi ilkelere ne 
ölçüde uyulduğu ancak hesap verme sorumluluğu aracılığıyla 
saptanabilmektedir.”266 

 

c. Cezaların Yetersiz Olması 

 

Hukuk kurallarını diğer kurallardan ayıran temel nitelik bunun yaptırma bağlanmış 
olmasıdır. Yaptırım olmaksızın hukuk düzeninin varlığını sürdürmesi düşünülemez. 
Hukukun toplum düzenini sağlama işlevi, bireylerin hukuk kurallarına uygun 
davranmalarıyla yerine getirilir. Her hukuk kuralına karşı koymanın bir yaptırımı vardır. 
Dolayısıyla yaptırım kısaca, hukuk kuralının ihlaline yönelik hukuk düzeninin öngördüğü 
çeşitli zorlama araç ve önlemleridir. Dolayısıyla ihlali halinde yaptırımı olmayan bir kural, 
hukuk kuralı olarak nitelendirilemez. 

 

Bir tanıma göre yaptırım: “Hukuk kurallarının uygulanmasını zorlamak için 
yasalara konulan hükümlerdir. Hukuk kurallarının uygulanmasını sağlayıcı 
zorlama işlevidir.”267 

 

Bu tanımdan çıkacak sonuç, hukuk kurallarının uygulanması için yaptırımın bir 
zorlama aracı olarak öngörülmesidir. Hukuk düzeninin sağlanması ve sürdürülmesi 
amacıyla bireylerin devlet gücü aracılığı ile zorlanması, hukuk kuralını diğer toplumsal 
kurallardan ayıran en önemli özelliktir. 

 

Yaptırım her şeyden önce bir cebirdir. Ancak herhangi bir cebir değil, hukuk 
kuralının ihlaline tepki olarak gösterilen ve hukuk düzeni tarafından öngörülen  ve 
düzenlenen bir cebirdir. Yaptırım ya cebrin uygulanması suretiyle hukuk düzeninin 
korunmasını yada yaptırım tehdidi altında hukuk kurallarına uygun davranmayı sağlar.  

 

Yolsuzluk sebeplerinin başında cezaların yetersiz olması yada  caydırıcılığın 
eksikliği gelir. Kamu oyunda takip edilen büyük yolsuzluk olaylarının beraatla 
sonuçlanması yada yeterli ceza verilmediği kanaatini doğurması yolsuzluk suçlarını 

                                                
266 TÜSİAD, Kamu Reformu Araştırması, TÜSİAD yayınları, İstanbul 2002, http://www.tusiad.org/ 

english/rapor/ kamureformu/kamureformu1.pdf, 09.03.2006. 

267 Bağdatlı Selahattin, Hukuk Sözlüğü, Der Yayınları, İstanbul 1992, s.467. 
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artıracaktır.“Bir yolsuzluk durumunda yakalanma olasılığı ile yakalanıldığı takdirde 
alınacak cezanın ağırlığının yolsuzluk üzerinde etkisi olduğu bilinmektedir. “268 

 

Bağımsız yargının varlığı ve  hakimlik teminatı yolsuzluklar konusundaki en önemli 
önleyici tedbirler olarak karşımıza çıkmaktadır.  

 

d. Kamu Personeli İstihdamında Liyakat Gözetilmemesi 

 

Kamu personelinin kimler olduğu Anayasanın 128. maddesinde belirlenmiştir. Buna 
göre: “Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare 
esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve 
sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri  eliyle görülür.” 

 

Anayasasının  bu maddesi ile genel idare esaslarına göre yürütülmesi gereken 
devletin asli ve sürekli görevlerinin kamu görevlileri eliyle yürütüleceği esası getirilmiştir.  

 

Bu hükme göre bir görevlinin kamu görevlisi olarak belirlenebilmesi için iki 
unsurun bulunması gerekmektedir. Bunlardan ilki asli ve sürekli bir hizmetin yürütülüyor 
olmasıdır. İkincisi ise bu hizmetin genel idare esaslarına tabi olmasıdır. 

 

Asli ve sürekli kamu hizmeti kavramı kadroya bağlı olmayı ifade eder. Devlet 
Memurları Kanununun 33. maddesine göre “kadrosuz memur çalıştırılamaz.” 

  

Genel idare esasları ise, kamu gücü kullanılarak idari işlem yapabilmeyi ve karar 
alabilmeyi belirtir. 

 

“Anayasanın 128. maddesinin 2. fıkrasından çıkan sonuç, kamu görevlisi ile onu 
istihdam eden idare arasındaki ilişkinin bir statü ilişkisi olduğudur. Yani bu 
ilişkinin içeriği ve kapsamı bir sözleşme ile değil, genel nesnel ve kişilik dışı olarak 
kanunla belirlenir. Ayrıca kamu görevlisi idarece tesis edilecek bir atama ile bu 
statünün içine sokulur. Bu nedenle kamu kesiminde sözleşme ile istihdam olunan 
personelin kamu görevlisi olarak nitelendirilmesine olanak yoktur. Nihayet 
sözleşme belli bir süre için yapılacağından sözleşme konusu görevin de asli ve 
sürekli bir görev olduğu söylenemez.”269 

 

                                                
268 Adaman/ Çarkoğlu/ Şenatalar, s.16. 

269 Günday, s.507. 
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Kamu gücü kullanılmasına karar alabilecek ve bir kadroya bağlı olarak çalışan 
kamu görevlileri mesleklerini yerine getirirken gayretine, yeteneklerine ve meslekteki 
tecrübesine bağlı olarak ilerleme imkanına sahip olmalıdır. 

 

Devlet Memurları  Kanunu’nun 3. maddesinde memurluk mesleğinin temel ilkeleri 
sınıflandırma, kariyer ve liyakat olarak belirlenmiştir. Bu ilkelerden kariyer ve liyakat esası 
kamu görevlisini ilerleyebilme şartlarını ortaya koymaktadır. Buna ilişkin tanımlar aynı 
maddede şöyle yapılmıştır: 

 

“Kariyer: Devlet memurlarına, yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme 
şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme 
imkanını sağlamaktır.                                                   

 

Liyakat: Devlet kamu hizmetleri görevlerine girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve 
yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini liyakat sistemine dayandırmak ve bu 
sistemin eşit imkanlarla uygulanmasında Devlet memurlarını güvenliğe sahip 
kılmaktır.”                                    

 

Kariyer memurun bulunduğu sınıf içerisinde ilerleme imkanını ortaya koymaktadır. 
Buna karşılık liyakat, işe alınmada ve yükselmede yada görevin sona erdirilmesinde layık 
olmayı gerektirir. Layık olmak ise Kanunda belirlenmiş şartları taşıyanların işe alınması, 
yükselmelerinin Kanuna uygun yapılması sağlayan bir sistemdir. “Liyakat ilkesi, memurluk 
mesleğine girişte ve bu meslek içinde yükselişte kayırıcılığı ve partizanlığı önleyen 
memurların tarafsızlığını sağlayan bir ilkedir.”270 

 

Buna karşılık çeşitli yolsuz usullerle kamu personelinin işe alınması yada 
yükselmesinin sağlanması kamu görevlileri arasında eşitlik ilkesini bozacak ve 
huzursuzlukları artıracaktır. Mesleki tecrübe, bilgi birikimi ve yetenek açısından 
değerlendirme yapılmadan kayırmacılık yada çıkar karşılığı atamalar yapılması başka 
yolsuzluklara da davetiye çıkaracaktır. Hakkı olan görevlere atamaları yapılmayan 
görevliler de aynı yolları denemeyi tercih edecek ve kanun hakimiyeti yerine sübjektif 
değerlendirmeye tabi kayırmacılık yerleşecektir. Bunun yanında hak etmediği halde belli 
bir göreve getirilen kamu görevlisi de kendisi göreve getiren usule aykırı davranamayacak 
ve göreve geldiği usule bağlı olarak kendisini kayıranları kayırmayı tercih edecektir. Zira 
bu kamu görevlisinin varlık sebebi kayırmacılık sistemidir. 

 

Politikanın kamu yönetimi üzerinde büyük etkisi bulunmaktadır. Her iktidar 
değişikliğinde özellikle üst yönetim kadrolarında değişiklikler yapılmaktadır. Siyasi 

                                                
270 Günday, s.515. 
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kadrolaşma liyakat sisteminin yerleştirilmemesinin başlıca sebebidir. İktidar partilerinin 
kendi  programlarını  uygulayabilmek için  Valilik gibi kanunda istisnai memuriyet sayılan 
bazı görevlere yapacağı atamalarda siyasal tercihler kullanılması normal görülmelidir. 
Ancak bütün atamalarda liyakat esasına aykırı atamalar yapılması kayırmacığa yol 
açacaktır. 

 

3. SOSYAL SEBEPLER 

 

Yolsuzluğun bir takım sosyal sebepleri vardır. Bunları hızlı nüfus artışı, hızlı 
kentleşme, eğitim yetersizliği olarak belirleyebiliriz.  

 

“Yüksek nüfus artışının ve hızlı kentleşmenin yolsuzluğu arttırıcı bir etkisi 
bulunmaktadır; zira nüfus artışı ve kentleşme bir yandan kimi taleplerin daha da 
yoğunlaşmasını beraberinde getirmekte, öte yandan kapasitenin yetersizliği 
sorununu ağırlaştırmaktadır.”271 

 

Bunların dışında  olağanüstü dönemlerin getirdiği bir takım sebepler de 
bulunmaktadır. Savaş gibi olağanüstü dönemlerde yolsuzluklar ortaya çıkabilir. Savaş 
dönemi ile ilgili şöyle bir tespit yapılmıştır: “Biz Belçika, Almanya, Yunanistan ve 
Finlandiya’dan istatistiklere sahibiz. Savaş periyodunda yolsuzluk zirve yapmıştır. 
İtalya’da bu dönemde yolsuzluğun çoğunlukla devlet memurlarının özel firmalara katılımı 
ile bağlantılı olduğu anlaşılmaktadır.”272 

 

Ancak bu çalışmada  olağanüstü durumlara ilişkin sosyal sebepler inceleme dışı 
bırakılacak, sadece hızlı nüfus artışı, hızlı kentleşme ve eğitim yetersizliğine değinilecektir. 

 

a. Hızlı Nüfus Artışı 

 

Devleti oluşturan üç temel unsurdan birisi yaşayan insan topluluğudur. Bir alanda 
yaşayan insan unsuru yoksa devletin ve ülkenin oluşması mümkün değildir. O halde nüfus 
kavramı şöyle açıklanabilir: “Nüfus, bir bölgede belirli bir tarihte yaşayan toplam insan 
sayısıdır.”273 

 

                                                
271 Adaman/ Çarkoğlu/ Şenatalar, s.18. 

272 Tiihonen Seppo, Central Goverment Corruption in Historical Perspective, The History of Corruption in 
Central Goverment, IOS Press, 2003, s.27. 

273 Temel Britannica Ana Yayıncılık AŞ. Hürriyet Ofset, Mayıs 1993, C.13, s.113. 
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Her ne kadar bir toprakta yaşayan insan olmayınca ülke meydana gelmez ise de aşırı 
nüfus oluşumu o ülkedeki imkanların yetersiz kalmasına sebep olur. Çünkü ekonomik 
kaynaklar kıttır ve herkesin ihtiyaçlarının karşılanmasını mümkün kılmaz. Yine ülkemizde 
hızlı nüfus artışı vardır. “Türkiye'de nüfus hızlı bir artış göstermektedir. Nüfusun yılda % 2-
2,5 arası artması çok ciddi olumsuzlukları da beraberinde getirmektedir.”274 

 

Hızla artan nüfusa hızlı ve dinamik bir ekonomi gerekir. Nüfus artışına karşılık iş 
imkanları yeterince geliştirilemez ise toplumsal hoşnutsuzluklar meydana gelecektir. Bu 
durumda siyasi karar mercileri ya hoşnutsuz bir kitle ile karşı karşıya kalacaklar yada 
mevcut kamu istihdam imkanlarını şişireceklerdir. Bu arada yapay istihdam imkanları 
kendi yandaşlarına yada çıkar ilişkisi bulunan kişilere tahsis edilecektir. Bu şekilde 
meydana getirilen aşırı istihdam ücretleri düşürecek, düşük ücretle geçinemeyen kamu 
görevlileri yolsuzluk yöntemlerine müracaat edeceklerdir. 

 

Hızlı nüfus artışı sebebiyle sunulan kamu hizmetlerinin kalitesi düşmektedir. 
Özellikle eğitim ve sağlık hizmetlerinde meydana gelen personel ve bina ihtiyacının 
karşılanamaması sebebiyle çeşitli çıkış yolları aranmaktadır. Okullarda yakıt ihtiyacının 
karşılanamaması, müşterek giderlere (elektrik-su gibi) dair faturaların ödenememesi gibi 
sebeplerle öğrenci velilerinden katkıda bulunmaları istenmekte ve bu hususta yeterli kontrol 
sağlanamaması halinde yolsuzluklara sebebiyet vermektedir. Sağlık hizmetlerinde ise kamu 
görevlisi durumunda olan doktorlar hastaları muayenehanelerinde muayene olmaya 
zorlamaktadırlar. 

 

Kamu hizmetlerinin desteklenmesi amacıyla dernekler vakıflar kurulmak suretiyle iş 
sahiplerinden yardım adı altında paralar toplanmakta idi. Özellikle dernek harcamaları çoğu 
zaman denetlenmediğinden harcamalar istenilen biçimde yapılmakta idi. Bu hususları 
önlemek için 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları İle İlişkilerine 
Dair Kanun çıkarılmıştır. Bu Kanunun 2. maddesine göre dernek ve vakıflar, kamu kurum 
ve kuruluşlarının ismini alamayacak, bu kurum ve kuruluşların hizmet binaları ve 
müştemilatı içinde faaliyet gösteremeyecek ve bu kuruluşlara ait araç ve gereci 
kullanamayacaklardır. Yine dernek ve vakıflar kamu kurum ve kuruluşlarının sundukları 
hizmetlerle ilgili olarak gerçek ve tüzel kişilerden ücret, bağış, katkı payı ve benzeri adlar 
altında herhangi bir karşılık alamayacaklardır. 

 

Görüldüğü gibi hızlı nüfus artışı yolsuzluğun sosyal sebeplerinden biri olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 

 

 

                                                
274 Yolsuzlukla Mücadeleye Yardımcı Olmak Maksadıyla Alınması Gereken Tedbirlere İlişkin İnceleme Raporu, 

Cumhurbaşkanlığı DDKB.Yayınları-2, Haziran 1996, s.8. 
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b. Hızlı Kentleşme 

 

Hızlı kentleşme hızlı nüfus artışına paralel olarak artan bir sosyal vakıadır. Bir 
anlamda sanayileşmenin kentlere yakın yerlerde gerçekleşmesi işsizlerin kentlerde iş bulma 
ümitlerini artırmaktadır. O halde kent nedir? Bunu belirlemek gerekir: “Kent genel olarak 
nüfus yoğunluğu, nüfusu ve kapladığı alan belirli bir büyüklüğü aşan, ekonomik 
etkinliklerin yoğun olduğu yerleşmelere kent denir.”275  

 

Kentler artık eskisi gibi zengin insanların  yaşadıkları yerler değildir. Özellikle kent 
merkezleri insanların iş hayatını yürüttükleri birer  iş merkezi haline dönüşmüşlerdir. 
İşyerlerinin kent merkezlerinde yer alması, sanayileşmenin kentlerde yoğunlaşması iş gücü 
potansiyelini kentlere yönlendirmiştir.“Türkiye’de kentsel bölgelerin nüfusu hızla 
artmaktadır. 1980’lerin başında Türk Vatandaşları’nın yaklaşık yarısı kentlerde oturmaya 
başlamıştır.... Kentli nüfusun büyük çoğunluğu kırdan kente göç eden ‘ yeni kentliler’ ya da 
‘ kent göçmenleri’ dir.”276  

 

Hızlı kentleşme ile birlikte öncelikle yerleşme problemi ortaya çıkmaktadır. Bunu 
legal veya gayri meşru bir şekilde çözenleri su ve kanalizasyon gibi alt yapı problemleri, 
yine hem kendilerini hem de aynı kenti paylaşanları çevre kirliliği problemleri 
beklemektedir. 

 

“Kentsel nüfus artış oranının yüksek olduğu ülkelerde hızlı gelişmelere ayak 
uydurulamaması, yolsuzluğa neden olabilmektedir. Yeterli kentsel yaşam 
alanlarının yaratılamaması, bir yandan devletin arazilerinin işgaline, öte yandan 
söz konusu alanların alt yapı hizmetlerinin  yapılması açısından devletin zarara 
uğramasına yol açabilmektedir.”277 

 

Hızlı kentleşme yada çarpık kentleşme ile birlikte işe girmek isteyenler, kaçak 
yapılaşmaya göz yumulmasını isteyenler, altyapı sorunlarının çözülmesini isteyenler çeşitli 
yolsuzluk yöntemleri ile kamu görevlilerini yanlarına çekmeye çalışmaktadırlar. 

  

c. Eğitimin Yetersizliği 

 

Eğitim seviyesi ve eğitimde verilen müfredat yolsuzluk düzeyini belirleyici 
niteliktedir. Öncelikle hiç eğitim görmemiş yada az eğitimli kişilerin yolsuzluğa karşı 
duyarlığı fazla beklenti dahilinde değildir. DİE verilerine göre (Tablo:3), 15 yaşın 

                                                
275 Temel Britannica, C.10, s.169. 

276 Okutan Atakan, Türkiye’de Kentleşme ve Siyasal Yapı, Türk Demokrasi Vakfı, Ankara,1995, s.28. 

277 Cingi/ Tosun/ Güran, s.87. 
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üzerindeki yetişkinlerin 2003 yılı itibariyle % 4.3’ü kadınların ise % 18.9’u okur yazar 
değildir.  

 

Tablo 3 (278)  Yetişkinler Okur Yazarlık Oranı  

 
% - Yıl 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Toplam 82.0 85.0 84.4 85.2 85.1 85.3 85.9 86.3 86.4 86.3 87.5 88.3 

Erkek 92.2 93.5 93.4 94.0 94.0 93.9 94.4 94.6 94.5 94.5 95.3 95.7 

Kadın 72.0 76.7 75.6 76.6 76.3 76.9 77.6 78.1 78.3 78.2 79.9 81.1 

 

Çocuk yada genç yaştaki öğrencilere yolsuzluğun toplumdan neler götürdüğü 
anlatılamamakta ve dürüstlüğün erdemlilik olduğu yeterince öğretilememektedir. Artık 
okullarda eğitimden ziyade öğretime önem verilmekte öğrenciler bilgi yüklenen varlıklar 
haline getirilmektedir. Öğrencilere, adeta sınav kazanan yarışmacılar mantığı ile 
yaklaşılmakta toplumsal değerlerin önemi geri planda bırakılmaktadır.  

  

“Ezbere dayalı eğitim sistemi, insanları üretimden uzaklaştırmakta; üretmeyen, 
ürettiğiyle yetinmeyen bireyler de ihtiyaçlarını karşılamak için  kolaycı,  ‘köşe dönmeci’ 
yöntemlerden medet ummaktadırlar.”279 Kolay köşe dönme mantığının  yerleştiği, ahlak ve 
dürüstlüğün öğretilmediği bir eğitim sistemi yolsuzluk kaynaklarından biridir. 

 

4. SİYASAL SEBEPLER 

 

Yolsuzluğun siyasal sebepleri politik güç ile doğrudan ilişkilidir. Eğer iktidar, 
ekonomik kaynakların dağıtım mekanizması olarak düşünülüyorsa, politik gücün ele 
geçirilmesi son derece önemli hale gelecektir. Yolsuzluk siyasal gücün ele geçirilmesi 
amacıyla yapılabileceği gibi, iktidarı ele geçirmiş olanların bu gücü kaybetmemeleri 
amacıyla da yapılabilir.  

 

“Siyaset olgusunun, temel yapısal elemanı iktidardır. Toplumda çeşitli insan 
grupları sürekli olarak çıkarlarını maksime etme uğraşı içinde bulunurlar ve çıkar 
konusu moral yada materyal ayrıcalıklar kıt olduğundan kazanılmış ayrıcalıkları 
korumak yada genişletmek, diğer gruplar üzerinde istekleri kabul ettirmekle 
mümkün olur; bunun yolu iktidardır.”280 

 

                                                
278 http.//nkg.die.gov.tr/goster.asp?aile=3, 10.03.2006. 

279 TBMM Meclis Araştırması Komisyon Raporu, s.52-53. 

280 Şeylan, s.88. 
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Siyasal gücü ele geçirmek için gösterilen çaba bir takım harcamaların yapılmasını 
gerektirir. Yapılacak bu harcamalar bazen  adayın ekonomik gücünün üzerinde olabilir. Bu 
durumda seçim masraflarının karşılanması için ekonomik   desteğe ihtiyaç bulunmaktadır. 
Seçimler tamamlanınca politik gücü ele geçirenler destekçilerini gözetlemek zorunda 
kalacaklardır. Politikacılar, gerek iktidarı ele geçirmek, gerekse bu gücü devam ettirmek 
için yakınlarını ve seçmenlerini kollamak zorundadırlar. Bunun ötesinde politik gücün 
verdiği avantaj ile maddi menfaat karşılığı siyaset de yapılabilecektir. 

 

“Demokrasilerde yolsuzluk skandalları sık olarak seçim kampanyalarının 
finansmanı ile bağlantılıdır. Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, Fransa, Kore ve 
Japonya gibi birçok ülkedeki son zamanlardaki skandalların çoğu seçim 
kampanyalarına yapılan kanunsuz bağış ve katkılardan kaynaklanmıştır. Çoğu 
ülkede firmalar politikacıların kampanyalarına yardım etmek için bağış yaparlar. 
Buradaki amaç söz konusu adayın seçilmesi durumunda verilen yardıma karşılık 
olarak kamu ihalelerinde yardım görmektir.”281 

 

“Siyasetin finansmanında en büyük kaçak alanını seçim harcamaları 
oluşturmaktadır. 1999 erken genel seçim döneminde siyasal partilerin sadece yazılı 
basındaki kampanya giderlerinin 13 trilyon lira olduğu dikkate alınırsa, diğer 
harcamalarının boyutlarını tasavvur etmek zor olmayacaktır.”282 

 

Siyasal tercihlerini doğru yapanlar daima ekonomik pastadan pay almaktadır. 
İktidara gelen partiler iktidarlarını sağlamlaştırmak için yandaşlarını kamu görevlerinde 
istihdam ettirmekte, yine kendilerine yakın olanlara ihale verilmesini sağlamaktadırlar.  

 

Siyasetçiler çoklukla bürokrasi üzerinden siyaset yaparlar. Bu sebeple bürokratları 
kazanmak zorundadırlar. Aslında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 7. maddesine 
göre devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya 
zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar, tarafsız olmak 
zorundadırlar ve devlet memurları her durumda Devlet’in menfaatlerini korumak 
mecburiyetindedirler. Buna karşılık siyasilerin yandaşları önemli görevlere 
yerleştirilmelidir.  

 

“Eğer bürokrasinin tarafsız hizmet verdiğinden ve siyasi gücü kullanma yetkisinden 
hareket edersek, politikleşmeyi politikanın bürokrasi üzerinde bir müdahalesi 

                                                
281 Ballı, s.2. 

282 TBMM Meclis Araştırması Komisyon Raporu, s.52. 
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olarak mütalaa edebiliriz. Bundan dolayı yönetimin politik iktidar karşısında 
bağımsızlığı azaldığı ölçüde daha çok politize olduğu görülecektir.”283 

 

Liyakat esası gözetilmeden, politik tercihlerle göreve getirilen kamu görevlileri 
kanunların emrettiği yönde değil, kendilerini göreve getirenlerin istediği tarzda hareket 
etmeyi tercih edecektir. Hatta bu konuda başkalarının önünü kesmeye çalışacaktır. “Politik 
oyunlarla atanmış kimseler mesleki olarak yeni gelenler tarafından yerlerinin 
doldurulmasını istememekte ve lehlerine olmayan sonraki politik atamaları bloke etmek 
için parti içinde ilişkilerini kullanmaktadırlar.”284 

 

Siyaset yapanların önemli bir beslenme kaynağı da bürokrasinin işleyiş tarzıdır. 
Kamu yönetimi eğer yolsuz davranışlar içinde değilse, bu defa kendini garanti altına almak 
gayesiyle işlerin yavaş yürütülmesine sebep olurlar. Bu şekilde daha az hata yapmaya 
çalışırlar. Bu ise iş sahiplerinin beklentilerini karşılamaktan uzaktır. O halde bu tıkanıklığın 
giderilmesi gerekir. İşte buradan politikacılara malzeme çıkar. 

 

“Yönetimi hızlandırmak için mutlaka bir dış etmenin soruna müdahalesi gerekir. 
Örneğin bir işlemin sonuçlanması ve çabuk çıkması için, siyasi aracı aramak, 
yöneticiye tanıdıkları kanalıyla ulaşmak, rüşvet vermek gibi yöntemler yerleşik 
zaman kavramını değiştirmek yani işlemi hızlandırmak içindir.”285 

 

Yolsuzluğun en büyük sebebi siyasidir. Öncelikle seçim harcamaları yolsuzluğa 
zemin hazırlar. İktidara gelenlerin yakınlarını veya seçmenlerini kayırmaları da önemli 
sebeplerden biridir. Ayrıca bürokrasi geleneği yerleşmiş bazı kurumlarda ise bu defa 
yönetimi hızlandırmak bahanesiyle yapılan “tavassutlarda” siyasi sebeplerle kayırmacılığa 
yol açar. 

 
E. YOLSUZLUĞUN ETKİLERİ VE SONUÇLARI 

 

Yolsuzluk her şeyden önce toplum yapısına zarar vermektedir. Bir defa toplumun 
birlikte yaşama çatısını oluşturan örgüt -ki biz ona çok defa devlet diyoruz- meydana gelen 
yolsuzluklardan olumsuz etkilenmektedir. Zira yolsuzluk fiilleri ancak kamu görevlileri 
tarafından işlenebilen eylemlerdir. Kamu görevlilerinin yolsuzluğa yönelik davranışları 
devlet örgütüne olan güveni sarsmaktadır. Bilindiği üzere devlet  kendisine olan meşruluk 
inancı ile ayakta durabilir.  

 

                                                
283 Stahlberg Krister, (Çev. Gültekin Dündar), Kamu Yönetiminin Politizasyonu. Politizasyonun Sonuçları 

Sebepleri ve Kavramları Üzerine Düşünceler, TİD, Eylül 1989, Sy. 384, s.201. 

284 Stahlberg, s.211. 
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“Meşruluk, iktidarın bağlayıcı karar alma ve emretme yetkisine vatandaşların rıza 
göstermesi, yani onun bu yetkiye sahip olduğuna yaygın olarak inanılması 
demektir.”286  

 

Devlete olan güvenin sarsılması devlet örgütünün çökmesine kadar gitmesi 
muhtemel tehlikeli sonuçlar doğuracak niteliktedir. 

 

“Yolsuzluğun etkileri, tahrip edici niteliktedir. Yapılan çeşitli araştırmalara göre 
yolsuzluk, demokrasiden ekonomik gelişmeye ve eğitimden sağlığa kadar her alanı 
olumsuz olarak etkilemekte ve mücadelenin yetersiz kalması halinde ise tüm vücuda 
salgın bir hastalık gibi yayılmaktadır.”287 

 

Ancak kimi zaman yolsuzluğun olumlu etkilerinin bulunduğu iddia edilmiştir. Buna 
karşılık genellikle yolsuzluğun olumsuz etkilerinin bulunduğu bilinmektedir. Biz de burada 
öncelikle yolsuzluğun olumlu etkilerine dair görüşlere yer verdikten sonra, yolsuzluğun 
olumsuz etki ve sonuçlarını inceleyeceğiz. Yolsuzluğun olumsuz etki ve sonuçları ise  
ekonomik, hukuki, sosyal sonuçları açısından incelenecektir. 

 

1. YOLSUZLUĞUN OLUMLU ETKİ VE SONUÇLARI 

 

Yolsuzluğun olumlu etkilerinin bulunduğunu savunanlara göre yolsuzluğun devletin 
yavaş işleyen mekanizmalarını hızlandırdığı iddia edilmektedir. Özellikle gelişmekte olan 
ülkeler için yatırımları canlandıracağı, verimliliği artıracağı ileri sürülmüştür. 

 

“Yolsuzluğun bazı koşullarda siyasal, toplumsal ve ekonomik gelişmede işlevsel 
olabileceğini ileri süren düşünürler, büyük ölçü de toplumbilimci Merton'dan 
etkilenmişlerdir. 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başlarında Amerika Birleşik 
Devletleri'nde özellikle yerel yönetimlerdeki yolsuzluk olaylarına değişik bir açıdan 
bakmaya çalışan Merton, yönetimin biçimsel yapılarının ve kurallarının sorunların 
çözümünde yetersiz kaldığı noktalarda yolsuzluğun işlevsel olabileceği savını 
ortaya atmıştır.”288 

 

“...çok uzun olmayan bir zaman önce, çoğu ekonomistler, yolsuzluğun gerçekte 
ekonomik gelişmeyi kolaylaştırabileceğini tartıştılar. Örneğin, yolsuzluk 
uygulamaları gecikmeyi azaltma ve külfetli düzenlemelerden ve vergilerden 
kurtarma yoluyla kamu mallarına ilişkin şartların iyileştirilebileceğini muhakeme 

                                                
286 Erdoğan, s.278. 

287 İğdeler, s.88. 
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ettiler. Komünist ve hiyerarşik sistemlerin etkisizliğini dengeleyeceğini belirttiler. 
Bürokratlar için pazarın reforme edilmesi için razı olma dürtüsü sağlayacağını, 
para tahsisi etkinliğini düzenleyebileceğini ortaya koydular..”289 

 

Özellikle siyasetçilerin katılımı ile bürokratik iş ve işlemlerin hızlandırılması 
amacıyla yapılan yolsuzluğun olumlu etkisinden bahsedilebilir. Ancak yolsuzluğun daha 
çok kişisel çıkar karşılığı yapıldığı göz ardı edilmemelidir. Bu arada, kişisel çıkar karşılığı 
yapılan yolsuzluğun da faydalı olacağını belirten görüşler bulunmaktadır. 

 

“Rüşvet, kamu çalışanları için parça başına alınan bir ek ücret olmakta ve 
doğrudan yapılan bir ödeme olması nedeniyle görevliyi daha istekli kılmaktadır. 
Ayrıca iş sahipleri, verdikleri rüşvet sayesinde karmaşık bürokratik engelleri 
kolayca ve hızla aşabilmektedirler.”290 

 

Yolsuzluğun Uluslararası boyutları bulunmaktadır. Uluslararası çalışan şirketler ya 
da devlet kurumları diğer ülkelerde kendi çıkarlarını maksimize edebilmek için yolsuzluk 
yapılmasına göz yummaktadırlar. “Bazı gelişmiş ülkeler yolsuzluğu kontrol amacıyla çaba 
göstermeye karşı çıkmaktadırlar. Çünkü gelişmekte olan ülkelerdeki rüşvetin kendi iç 
ticaretine faydalı olduğuna inanmaktadırlar.”291 

 

İster Uluslararası ticareti ele geçirmeye çalışan global şirketlerin yararına olsun, 
isterse işi hızlandırdığı yada kamu görevlisini istekli kıldığı iddia edilsin, yolsuzluğun 
olumlu etkisini savunanlar sayısal olarak azınlıkta kalmaktadırlar. 

 

2. YOLSUZLUĞUN OLUMSUZ ETKİ VE SONUÇLARI 

 

Yolsuzluğun olumsuz etkilerini savunanlar çoğunluğu oluşturmaktadır. Yolsuzluğun 
ekonomik, sosyal ve hukuki bir takım olumsuz etkileri bulunmaktadır. 

 

 “Yolsuzluk Dünya Bankası’na göre, bir yönetim (governance) sorunudur ve kötü 
yönetimin bir belirtisidir. Dünya Bankası’na göre, yolsuzluk sürdürülebilir 
kalkınmayı engelleyen, yoksulluğu artıran, makroekonomik istikrarsızlıklara neden 
olan yabancı direkt yatırımları azaltan ve tüm toplumlarda görülebilen global bir 

                                                
289 Wang Hongying/ Rosenau James N., Transparency İnternational and Corruption as an Issue of Global 

Governance, Global Governance,10752846, Jan-Mar 2001, Vol.7, Issue 1, http.//web24.epnet.com, s.5. 
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sorundur. Başka bir değişle, Banka’ya göre yolsuzluklar engellenmeden 
yoksulluğun azaltılması da mümkün olmayacaktır.”292 

 

  a. Ekonomik Etki ve Sonuçları 

 

Yolsuzluk kamu görevlisinin şahsi menfaatleri uğruna kamu gelirlerinin azalmasına, 
yapılan harcamaların artmasına sebep olmaktadır. Kamu gelirlerinin tahakkuk ve 
tahsilinden sorumlu olan görevliler şahsi çıkarları karşılığında kamu gelirinin daha az 
toplanmasına yada hiç toplanmamasına sebep olabilir. Örneğin rüşvet alan bir polis 
memuru hatalı araç kullanan kişilere ceza yazmamak suretiyle devlet gelirlerinin tahakkuk 
ettirilmemesine sebep olabilir. Bu durumda kamu gelirinde bir azalma söz konusu olacaktır.  

 

Yolsuzluk sebebiyle bir diğer ekonomik kayıp ise kamu harcamalarında olur. 
Yapılan ihalelerin anlaşmalı olarak müteahhitlere verilmesi halinde yaklaşık maliyetin 
kasıtlı olarak  yüksek belirlenmesi suretiyle devlet zarara uğratılabilir yada  mal ve hizmet 
alımlarında şartnameye uygun olmayan kabullerin yapılması halinde kamu zararı meydana 
gelebilir. Bu şekilde yolsuzluk ekonomiye büyük zararlar vermektedir. 

 

Yolsuzluk kamu yatırımların artmasına sebep olmakla birlikte verimlilik kaybına 
yol açacaktır. Özellikle merkezi otorite tarafından yapılan yatırımlar bakanların seçim 
bölgelerine yönlendirilebilmektedir. Böylelikle ihtiyaç bulunmayan yerlerde büyük 
yatırımlar yapılmaktadır. Hemen her ilde yapılan hava alanları bunun tipik örneğini 
oluşturmaktadır. 

 

Yolsuzluk olaylarının ekonomik etkisi sadece devletin gelirlerinin azalması, 
harcamalarının artması ile ilgili değildir. Aynı zamanda yolsuzluk sebebiyle serbest piyasa 
rekabeti olumsuz etkilenebilir. İhale mevzuatına uygun olmayan ve rekabet şartları 
oluşturulmadan verilen ihaleler verimliliğin düşmesine ve istihdamın azalmasına sebep 
olabilir. “Ülkede genel rekabet koşullarının zayıflıyor olması nedeniyle verim kayıplarının 
doğması kaçınılmazdır; sonuçta GSMH düşecek, toplam yatırımlar azalacaktır.”293 

 

Yolsuzluğun kamuya en büyük maliyeti ise yoksulluk olarak yansımasıdır. 
Yolsuzluk yapılmak suretiyle kamu kaynaklarının verimsiz bir şekilde kullanılmasına yol 
açılarak, piyasa mekanizması bozulmakta ve kaynakların akış düzeni çarpıtılmaktadır. Bu 
şekilde yolsuzluk doğrudan yoksulluğu körüklemektedir. “Yolsuzluk endeksindeki 0,78 
puanlık artış yoksul insanların yıllık gelirindeki artışı  % 7-8 değerinde düşürmektedir.”294 

                                                
292 Akçay Selçuk, Yolsuzlukla Mücadele Dünya Bankası’nın Rolü, AİD Eylül 2004, s.119. 

293  Adaman/ Çarkoğlu/ Şenatalar, s.17. 

294 Gupta Davoodi/ Alonso Terme, 1998.29-30, Aktaran Akçay, s.115. 
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Yolsuzluğun yoksulluğa sebep olduğu gerçeği bütün devletler ve ekonomiler için 
olumsuz bir etki olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 

“Yolsuzluğun yoksulluk seviyesini savunulamaz şekilde derinleştirmekte olduğunda 
şüphe yoktur. Çin’in Milli Hesapları Denetleme Bürosunun yakın zaman 
raporlarına göre, yolsuzluk hükümet tarafından yoksulluğu önlemek  için konan 
fonun 1/5’ini emmektedir. 1997 ve 1999 yılının ilk yarısını kapsayan araştırma, 
yoksulluk fonu olarak ayrılan 519 milyon doların özel hesaplara gittiğini, bunun 
fonun % 20.4’üne karşılık geldiğini ortaya koydu. Çalınan paranın ¼’ünün 
üzerindeki miktarı mülk, araba alımı ve illegal finanssal yatırımlar için kullanıldı. 
Buna karşılık,  42 milyon Çin’li günde yaklaşık olarak bir dolar kazanarak 
yoksulluk sınırının altında yaşadı.”295 

 

b. Hukuki Etki ve Sonuçları 

 

Yolsuzluğun hukuk alanında meydana getirdiği bir takım olumsuz sonuçları vardır. 
Her şeyden önce hukuk devleti ilkesi zedelenmekte ve keyfilik kamu düzenine hakim 
olmaktadır. Bunun yanında yolsuzluk sebebiyle, vatandaşların  kamu hizmetinden aynı 
şartlarda istifade edememesi  söz konusu olur ki, hukukun temel ilkelerinden olan eşitlik 
ilkesi zedelenir. 

 

aa. Hukuk Devleti İlkesinin Zedelenmesi 

 

Yolsuzluğun hukuki alanda meydana getirdiği ilk olumsuz sonuç hukuk devleti 
ilkesinin zedelenmesidir. Hukuk devleti ilkesini uygulanamaması hukuk dışılığı getireceği 
gibi, aynı zamanda siyasal iktidarın meşruluğunun sorgulanması sonucunu doğurur. 

 

“Hukuk devleti polis devletinin tersine, faaliyetlerinde hukuk kurallarına bağlı olan, 
yönetilenlere hukuki güvenceler sağlayan devlettir. Başka bir deyişle, hukuk devleti 
sadece yönetilenlere uyulacak kuralları koyan devlet olmayıp, aynı zamanda 
koyduğu hukuk kurallarıyla kendini de bağlı gören devlettir.”296 

 

 “Hukuk devleti denilince, ilk olarak yürütmenin hukuka bağlılığı ve yürütme 
işlemlerinin yargı denetimi altında bulunması akla gelmektedir.”297 

                                                
295 TI Source Book 2000 Chapter 1. The Challenge of Renovation, http.//www.transparency.org/ sourcebook/01, 

26.05.2004. 

296 Günday, s.38. 

297 Özbudun, s.114. 
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Hukuku olan, ama hukuk kuralları ile kendisini bağlı saymayan bir devlet anlayışı 
hukuk devleti değildir. Yolsuzluğun yaygınlaşmasına rağmen tedbirler üretmeyen devlet, 
bireylere devlet karşısında güvence sağlayamamaktadır. Oysa  hukuk devletinde bireyler 
devlete karşı güvence altındadır. Bireyler devletin usulsüz davranışlarına karşı 
korunmalıdır. Ancak kamu görevlilerinin yapacakları usulsüz faaliyetler bireylerin devlete 
karşı korunma güvencesini ortadan kaldırır. Yolsuzluk halinde, kamu görevlileri haksız 
olarak yönetilenlerin sırtından kazanç temin ederler yada bir kamu görevine hak eden değil 
kayırılanlar girer. Kayırmacılık veya haksız menfaat temini suretiyle yolsuzluk yapılması 
yönetilenlerin devlete karşı korunması ilkesini ortadan kaldırır ve devlete olan güven 
sarsılır. 

 

“Bütün bunların sonucu devlet yönetiminde keyfilik, gizli kapaklılık ve 
sorgulanamazlığın hakim olmasıdır. Hukuk dışı hareket eden veya yolsuzluk yapan 
kamu otoriteleri kendilerine eleştiri yönelmesi karşısında rahatlıkla resmi 
ideolojinin arkasına saklanabilirler. Yaptıkları gizli- kapaklı işleri resmi ideolojiyle 
örtmeye veya meşrulaştırmaya çalışabilirler. Böyle bir durumun bir hukuk 
devletinin manzarası olmayacağı açıktır.”298 

 

O halde, yolsuzluk hukuk devleti ilkesini zedelemektedir. Yolsuzluğa karışan kamu 
görevlileri menfaatleri karşılığında kuralları uygulamak yerine görevlerini kötüye 
kullanmaktadırlar. Yolsuzluklar sebebiyle siyasal iktidarın meşruluk kaynağı tartışılır hale 
gelecek ve yönetilenlerin devlete olan inançları sarsılacaktır. Devlete olan güvenin 
sarsılması devlet örgütünün çökmesine sebep olabilecektir. 

 

bb. Eşitlik İlkesinin Zedelenmesi 

 

Yolsuzluklar hukukun genel ilkelerinden olan hukuk önünde eşitlik ilkesini 
zedelemektedir. Zira kamu hizmetleri satın alınabilir hale gelmekte ve satın alma gücü 
bulunan ile bulunmayan arasında hukuka aykırı olarak ayırım yapılmaktadır. Hatta 
yolsuzluklar suretiyle fırsat eşitliği sona erdirilmektedir. 

 

“Hukuk önünde eşitlik, kamu otoritelerinin hiçbir ayırım gözetmeksizin herkese eşit 
muamele etmesi demektir. Bu bir yandan hukuk kurallarının genel olmasını, bir 
yandan herkese eşit davranılmasını gerektirir....benzer durumda olanların aynı 
kurallara tabi kılınmasını gerektirir. “299 

 

                                                
298 Erdoğan, s.101. 

299 Erdoğan, s.106. 



 

 108 

Anayasanın 10. maddesi “Kanun Önünde Eşitlik” ilkesini düzenlemiştir. Buna göre; 

 

“Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri 
sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.   

 

Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.                

 

Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik 
ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.”                              

 

Anayasanın bu genel düzenlemesinin konumuz açısından incelenmesi gereken 
hususu son fıkrasıdır. Bu fıkrada ifade edilen bütün devlet organlarının eşitlik ilkesine 
uygun davranmaları ve keyfi uygulamaya gitmemeleridir. 

 

“Yasal düzenlemeler veya uygulama yoluyla bazı kişi ve grupların ‘keyfi olarak’ 
mağdur edilmesi yanında, ‘keyfi olarak’ bazı kişi ve grupların aynı durumda olan 
başkalarına göre avantajlı hale getirilmesi de hukuk önünde eşitlik ilkesine 
aykırıdır.”300 

  

Bu şekilde “yolsuzluk nedeniyle hukuk devletinin temel ilkelerinden biri olan eşitlik 
ilkesi çiğnenmekte, yurttaşların kamu hizmeti karşısında eşit durumda bulunmaları 
olanağı ortadan kalkmaktadır.”301 

 

Yolsuzluklar, kamu kaynaklarından yararlanmada ve kamu harcamalarına katılmada 
eşitsizlik meydana getirdiği gibi, kamu görevine girişte de kayrılanlar lehine üstünlük 
meydana getirmektedir. Bu husus anayasanın belirttiği “Hizmete alınmada, görevin 
gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayırım  gözetilemez.”302 ilkesine de aykırılık 
meydana getirmektedir. Özellikle kayırmacılık suretiyle kamu görevine layık olmayanların 
istihdamı fırsat eşitliği ilkesinin ihlalinin en açık delilidir. 

 

O halde yolsuzluk yapılmak suretiyle hukuk önünde eşitlik ilkesi ihlal edilmekte ve 
kamu hizmetlerinin sunumunda  ve kamu görevine getirmede keyfi davranılmaktadır. 

                                                
300 Erdoğan, s.106. 

301  Adaman/ Çarkoğlu/ Şenatalar, s.17. 

302 Anayasa m.70.  
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c. Sosyal Etki ve Sonuçları 

 

Milletler bir kültürel değerler bütünüdür. Aksi takdirde herhangi şekilde bir araya 
gelmesi sağlanmış insan topluluklarından herhangi bir farkı kalmazdı. Ahlaki normlar da 
toplumları ayakta tutan değerler bütününden biridir. Toplumlar ahlaki değerlerini 
kaybetmeleri halinde toplumsal çöküş başlar. Bunun sonucu olarak ta toplum daha güçlü 
devletlerin güdümüne girerler. 

 

Yolsuzluklar sebebiyle, toplumdaki bireylerin birbirine ve örgütlü yapıya güveni 
kalmayacağı için ahlaki değerlerin yerini menfaatler alacak ve ekonomik açıdan yada 
sosyal açıdan güçlü olanlar haklı olacaklardır. Bu durum ise ahlaki değerlerin, ekonomik 
veya sosyal güçle değiş-tokuşu anlamına gelecektir. Örneğin kamu görevlilerine verilen 
hediye ile rüşvet arasında çok ince bir çizgi vardır. Kural olarak kamu görevlilerinin hediye 
alması yasaktır.303 Bazen ekonomik değeri olmayan şeylerin, gelenekler sebebiyle verilen 
bahşişlerin yolsuzluk sayılmayacağı düşünülmektedir. Rüşvetlerin hediye niyetiyle kabulü,  
hele bunun toplumsal olarak benimsenmesi ahlaki zafiyetlerin doğmasına sebep olur. 

 

Hatta yolsuzluk o hale gelir ki dürüst insanların hayatına mal olabilir: “Devlette 
rüşvetin alıp yürüdüğü Sultan İbrahim devrinin ilk Vezir-i Azamı Kara Mustafa 
Paşa pek çok meziyetlerinin yanı sıra rüşvetçi olmaması ile de meşhurdu. Ne yazık 
ki bu meziyeti onun aynı zamanda felaketi oldu ve Saraydaki türlü yolsuzluklara  
engel olmak istediği için 1644 yılında katledildi.”304 

 

Dürüst ve faziletli insanların bu şekilde tecziyesi sosyal yapıyı zedeler. Bu yapı 
gelecekteki nesillerin de olumsuz etkilenmesine sebep olur. “Bu durum sadece bugünkü 
değil gelecekteki kuşakları da etkilemektedir: Dünyanın normal işleyişi budur zannederek 
yetişen yeni nesile böylelikle kötü bir eğitim verilmiş olmaktadır.”305 

 

Yolsuzluğun sosyal olarak en büyük olumsuz etkisi ahlaki yapının bozulmasıdır. 
Ahlaki olmayan yapı hukuki yapının da çökmesine sebep olur. 

 

 

 

                                                
303 657 Sayılı Kanun m.29: “Devlet memurlarının doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye istemeleri ve 

görevleri sırasında olmasa dahi menfaat sağlama amacı ile hediye kabul etmeleri veya iş sahiplerinden borç 
para istemeleri ve almaları yasaktır.” 

304 Mumcu, s.113. 

305  Adaman/ Çarkoğlu/ Şenatalar, s.17. 
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F. YOLSUZLUK SUÇLARI 

 

Yolsuzluk suçlarını tasnif ederken, kamu görevlisinin konumuna göre bir ayırım 
yapılabileceği gibi, menfaat ölçüsüne göre bir ayırım yapılması da mümkündür. 

 

Kamu görevlisinin mevkiine ve yolsuzluğun boyutuna göre iki çeşidi 
bulunmaktadır: Alt düzey kamu görevlileri tarafından ailelerinin hayatını idame ettirmek 
için yapılan küçük miktarlarda yolsuzluk (petty corruption). Daha üst pozisyondaki 
görevlilerin katıldıkları ve büyük miktarlarda yolsuzluk (grand corruption). Üst düzey 
kamu görevlileri karar mevkiindedirler ve büyük çaplı sözleşmeleri imzalamaya yetkileri 
vardır. 

 

“Yüksek seviyede yolsuzluk yapılması, yolsuzlukla mücadele için  kurumsal 
mekanizmaların zayıf olduğu yada kullanılmadığı yerlerde mümkündür. Geniş 
devlet kontrolü ve ekonomik kaynakların düzenlenmesi yasa dışılık için bol miktarda 
fırsatlar sağlar. Yolsuzluk öylesine ağır basar ki, kabul edilir ve müsamaha 
gösterilir.”306 

 

Kamu görevlilerinin konumuna göre yolsuzluk ayrımından kısaca bahsettikten 
sonra, menfaat ölçütüne göre ayırım konusunda daha geniş bir açıklama yapılması uygun 
olacaktır. Yolsuzluk kamu görevlilerinin görevlerini kötüye kullanarak menfaat  sağlaması  
olduğuna göre öncelikle menfaatin ne olduğuna bakarak yolsuzluk suçlarını sınıflandırmaya 
çalışalım. İlk bakışta menfaatin maddi bir menfaat olması gerektiği akla gelmektedir. 
Ancak yolsuzluk her zaman  maddi menfaat temini biçiminde gerçekleştirilmez. Zaman 
zaman kamu görevlileri tarafından maddi öğe içermeyen yolsuzluk suçları işlenmesi de 
mümkündür. O halde yolsuzluk suçlarını öncelikle maddi menfaate dayanan yolsuzluk 
suçları ve maddi menfaate dayanmayan yolsuzluk suçları olarak ikiye ayırmak gerekir. Bu 
arada, maddi menfaat sayılıp sayılmaması son derece tartışmalı bir konu olan hediye alma 
hususunun da  bu bölümde incelenmesi uygun bulunmuştur. 

  

 

                                                
306 Fighting Corruption to improve Governance,United Nations Development Programme, February 1999, s.2. 
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1. ÇIKAR KARŞILIĞI YOLSUZLUK SUÇLARI307 

 

Yolsuzluk suçlarının esas belirleyici unsuru şahsi çıkardır.Yolsuzluk suçlarında, 
kamu görevlileri görevlerini yerine getirirken kamu yararı yerine kendi çıkarlarını 
gözetmektedirler.“Kamu görev ve yetkilerinin maddesel kazanç gözetilerek yasal 
düzenlemelere aykırı biçimde kullanılması maddesel bedel içerikli yolsuzluk olarak 
nitelendirilir.308 

 

Burada hukuka aykırılık  unsurunu iyi belirlemek gerekir. Çoğu zaman maddi 
menfaat karşılığı hukuka aykırı işlem tesis edilir. Ancak bazı rüşvet olaylarında hukuka 
aykırı olmayan işlemler yapılarak ta yolsuzluk suçu işlenebilmektedir. Örneğin zaten 
verilmesi hukuka uygun olan bazı kayıt işlemlerinin çabuklaştırılması amacıyla rüşvet 
alınmasında yapılan işlem hukuka aykırı değildir; ancak alınan bedel hukuka aykırıdır. 

 

Pozitif hukukumuzda maddi menfaate dayanan yolsuzluk suçları, irtikap, rüşvet, 
ihtilas ve zimmete  para geçirme, görev sırasında veya görevinden dolayı kaçakçılık, resmi 
ihale ve  alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarının açıklanması veya 
açıklanmasına sebebiyet verme suçları309 olarak karşımıza çıkmaktadır. “Maddesel çıkar 
içeren yolsuzluk türünün en yaygın ve bilinen biçimi rüşvettir.”310 

 

Maddi menfaate dayanan yolsuzluk suçu  iki şekilde gerçekleşebilir: İlkinde kamu 
görevlisi yolsuzluk yaparak şahsi çıkar temin etmekle birlikte devlet adına alması gereken 
kamu gelirini de almaktadır.  Ancak kendi adına alacağı usulsüz kazanç, yönetilen için 
kamu gelirinin üzerine ek bir külfet olarak yüklenmektedir. Örneğin bir tapu işleminde 
rüşvet alınmakta ise  alınan tapu harcı devletin kasasına girmektedir; ancak alınacak olan 
rüşvet bunun üzerinde ek bir ödemedir. “Yolsuzluk, yurttaş için pahalı yönetim demektir. 
Örneğin, işlerin rüşvetle görüldüğü bir yönetsel sistemde, yurttaşın ödediği vergi anlamını 
yitirmekte, verilen rüşvetler kamu hizmetleri için ikinci bir ödeme olmaktadır.”311 

                                                
307 Dolandırıcılık, emniyeti suistimal gibi suçlar bazı kaynaklarda yolsuzluk suçları olarak ele alınmışsa da 

tarafımızdan kamu görevlileri ile ilgili olmadığı sebebiyle bu çerçevede değerlendirilmemiştir. Ayrıca Rant 
Kollama olarak bazı kaynaklarda yer alan yolsuzluk usulü yine kamu görevlisine bağlantılı olmadığından 
değerlendirilmemiştir. Çünkü TBMM Meclis Araştırması Komisyon Raporunda “Rant kollama, “çıkar ve 
baskı gruplarının, devlet tarafından suni olarak yaratılmış bir ekonomik transferi elde etmek için giriştikleri 
faaliyetlerdir.” 

Suni rant bazı ekonomik faaliyetlerin devlet tarafından düzenlenmesi veya ekonomik faaliyetler üzerine 
sınırlar konulması suretiyle ortaya çıkmaktadır. Rant kollama kavramı da; suni rantın, baskı ve çıkar grupları 
tarafından elde edilmeye çalışılmasını ifade etmektedir”(TBMM Meclis Araştırması Komisyon Raporu, s.11) 
biçiminde yer almış olup bu husus kamu görevlileri ile doğrudan ilgili görülmemiştir. 

308 DDKB İnceleme Raporu, s.21. 

309 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu m. 17’de sayılan 
suçlar. 

310 Berkman, s.21. 

311 Karakaya Ali, Yolsuzlukların Toplumsal Boyutları ve Çözüm Önerileri, YYVD, Ocak 2001 C.6, Sy.1, s.35. 
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İkinci durumda ise kamu görevlisi devlet adına alması gereken kamu gelirinden, 
kendi menfaati karşılığında  vazgeçmektedir.  Örneğin, trafik polisi ceza kesilmesi gereken 
bir araç sürücüsünden sağladığı menfaat karşılığı ceza kesmiyor ise devlet adına alınması 
gereken bir kamu geliri alınmamış demektir.  

 

Maddi menfaatin büyüklüğü yapılan işin niteliğine göre değişir. Eğer ihalelerde 
olduğu gibi kamu görevlisi ile ilişki içerisinde olan kişi de bu işten kazanç sağlıyor ise 
sağlanan menfaat büyük olacaktır. Ancak bazı kayıt belgeleri karşılığı rüşvet alınmasında 
daha düşük menfaat söz konusudur. “Gümrüklerde ve mahkemeler/hukuk sisteminde 
verildiği söylenen rüşvet ve hediyenin parasal karşılığının ortalama değerleri diğer 
kurumlardakilerin oldukça üstündedir. En düşük tutarlar trafik polisindedir.”312 

 

Menfaatin büyüklüğü aynı zamanda menfaat karşılığında kamu görevlisinin aldığı 
riskin büyüklüğüne göre de değişir. Kamu görevlisinin yaptığı yolsuzluk karşısında aldığı 
risk büyük ise bununla doğru orantılı olarak menfaat miktarı da artacaktır. 

 

Kimi zaman bu menfaatler ülke menfaatleri ile diğer ülkelerin çıkarlarını karşı 
karşıya getirebilmektedir.313  

 

2. KAYIRMACILIK 

 

Maddi menfaat sağlanmasa bile bazen kamu görevlileri yakınlarını yada üst düzey 
kişileri gözetebilmektedir. Ülkemizde kimi zaman hemşehricilik çok önemli bir öğe olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Aslında bu tür kayırmalarda kamu görevlisinin bir şekilde menfaati 
bulunmaktadır. Bu tür kayırmalarda geleceğe ilişkin bir takım beklentiler etkili olabilir. 
Kamu görevlisi kayırma karşılığı bir terfi sırasında bu kayırmadan istifade  edeceğini 
umabileceği gibi, gelecekteki muhtemel siyasi beklentileri için de bu tarz bir kayırmacılığa 
girebilir. Bu açıklamalardan anlaşılabileceği gibi maddesel bedel içermeyen bu dayanışma 
içerikli yolsuzluk türünün özü ‘kayırmaya’ yada ‘iltimasa’ dayanmaktadır.314 

 

                                                
312  Adaman/ Çarkoğlu/ Şenatalar, s.73. 

313 Menderesin Başbakanlık Müsteşarı, İstihbarat teşkilatı ile ilgili aldığı bilgileri şöyle açıklıyordu. “MAH'ın 
(MİT’in eski teşkilat adı) dinleme istasyonlarını Amerikalıların kurduklarını, özellikle "telefon dinleyen 
personelin maaşIarını CIA'dan aldıklarını öğrendi. Amerikalılar, MAH'a hakimdi. Para veriyor, örgüte "nü-
fuz”ediyorlardı... 

Milli Emniyet'in sadece CIA'dan değil, öteki yabancı gizli servislerden de 'para' aldığını söylüyordu... CIA'nın 
uygulamalarıyla olay, "hizmet mukabili bir miktar yardım”olmaktan çıkmış,Türk gizli servisini aylık 
ücretlerle çalıştırmaya yöneltmişti.” Yalçın Soner/ Yurdakul Doğan, Bay Pipo Bir Mit Görevlisinin Sıra Dışı 
Yaşamı. Hiram Abas, Doğan Kitapçılık, İstanbul 2000, s.59. 

314 Berkman, s.25-26.  
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“Bürokrasi, sanayileşmiş ülkelerde, siyasi partilerin veya siyasi iktidarların değil, 
devlet yapısının bir örgütüdür. Bürokratlar, siyasilerin verdiği kararları uygulayan 
ve teknik yönü ağır basan bir kesimi temsil eder. Bu konumu nedeniyle bürokrasi, 
gelişmiş ülkelerde, siyasi yozlaşma, adam kayırma, rant kollama ve rüşvetin önünde 
bir engel oluşturmaktadır. Ülkemizde ise, bürokrasi ve siyaset iç içe geçmiş ve 
siyasetin bürokrasi üzerindeki etkisi yadsınamaz bir hal almıştır.”315 

 

Bir sosyal gerçek olan kayırmacılık, ülkemizde çok sık rastlanan bir olgudur. “Eğer 
adamını bulursan her iş yaptırılabilir.” kanaati oldukça yaygındır. Bu anlayışa göre bir işe 
girilecekse mutlaka bir tanıdığın-siyasinin bulunması gerekmektedir. Kayırmacılık olarak 
ifade edilen bu olgu ülkemizin mutlak bir gerçeği olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Kayırmacılık için mutlaka ekonomik değer ifade eden bir çıkarın bulunması 
gerekmemektedir. Sadece hemşeri olmak, akraba olmak yada seçmen olmak kayırmacılık 
yapılması için yeterlidir. 

 

Maddi menfaat içermeyen yolsuzlukta kamu görevlisi yakınlarını yada üst düzey 
kişileri haksız yere ve hukuka  aykırı olarak kayırmaktadır. 

 

“Sayın Y. Ailesinin çok yakın akrabaları olan, büyük oğlunun  Almanya’daki 
eğitimiyle yakından ilgilenen hemşerileri ve akrabaları E.A, geçen yıl THY Münih 
Bürosu memurluğundan ABD THY temsilciliğine tayin edilmek istendi. Ancak E. 
Beyin bu pozisyona gelmesine ne teknik bilgisi, ne de Personel Kanunu uygun 
olmadığı için kendisi ancak THY New York  şubesine şef yapılabildi... E.A. kısa bir 
süre Erzincan da müdür olarak tutulup, daha sonra Münih THY temsilciliğine 
atandı.”316 

 

Özellikle siyasi kayırmacılık suretiyle göreve gelen yetkililer hukukun 
üstünlüğünden ve kamu yararından çok kendilerinin göreve getirilmesinde tavassut sahibi 
olanları koruyacaklardır. Bu husus eşitlik ilkesini zedelemektedir. 

  

  a. Akraba-Tanıdık Kayırma  

 

Maddi menfaate dayanmayan yolsuzluk suçlarının en yaygın şekli akraba ve tanıdık 
kayırmadır. Burada önemli olan duygusal bağların kullanılmasıdır. Bu tür kayırma 
davranışında duygusal bağlar kullanılarak ayrıcalık sağlanılmak istenmektedir. Kamu 
görevlisi de bu duygusal bağların etkisi altında kalarak hukuka aykırı olarak akrabalarına 
yada tanıdıklarına ayrıcalık sağlayabilmektedir. 

                                                
315 TBMM Meclis Araştırması Komisyon Raporu, s.30. 

316 Kömürcü, s.68. 
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Kayırmacılık, kişilerin liyakatına ya da eğitim durumuna ya da becerilerine göre 
değil, akraba ve tanıdık olmasına göre kamu hizmetinden öncelikli olarak ya da münhasıran 
yararlandırılmasıdır. 

 

“Bu durumda, kamu görevlisi için bir «çıkar» olup almadığı tartışılabilir. Bazı 
düşünürlere göre burada maddesel olmamakla beraber yine de bir kazanç vardır. 
Memur yakınlarına yardım etmekle «manevi bir kazanç» elde etmektedir. Örneğin, 
ulusal devlet ve kamu hizmeti olgularının tam anlamı ile yerleşmediği bazı Afrika 
ülkelerinde, kamu görevlilerinin kendi kabilesinden olan kişilere ayrıcalık tanıması 
birincil ilişkilerin egemen olduğu, toplumsal düzgülere (normlara) ters düşmemekte, 
hatta erdem sayılmaktadır.”317 

 

Akraba–tanıdık kayırmacılığı öncelikle kamu görevine alınmada karşımıza 
çıkmaktadır. Ancak bu tür kayırmacılığı sadece işe yerleştirme olarak anlamamak gerekir. 
Kamu görevlisinin maddi menfaati olmasa bile akraba yada tanıdığına kurallara aykırı 
olarak ihale vermesi de akraba-tanıdık kayırmacılığı sayılmalıdır. 

 

Bu tür kayırmacılığın ülkemizde çok yaygın olduğu düşünülmektedir: “İş 
başvurularının belediyelerde ve devlet sektöründe torpil ve kayırmaya dayalı bir biçimde 
değerlendirildiğini düşünenler toplumun 3/4 gibi yüksek bir oranını oluşturmaktadır.”318 

 

b. Üst Düzey Kişileri Kayırma 

 

Üst düzey kişilerin kayrılmasında maddi bir menfaat beklentisi bulunmamaktadır. 
Ancak bu kayırma ile gelecekteki bir beklenti değiştirilmiş olabilir; yada daha önce kamu 
görevlisi üst düzey kişi tarafından desteklenmiş olabilir. Burada duygusal bir yakınlıktan 
bahsetmek mümkün değildir. Ancak nüfuz sahibi kişiler bu güçlerini kamu görevlileri 
üzerinde etkileme aracı olarak kullanmaktadırlar. Bu kişiler tarafından nüfuzları sayesinde 
ayrıcalıklı bir işlem istenmektedir. Bunlar çoğunlukla siyasi kimliği bulunan kişilerdir. 
Ancak bazen toplumsal konumu nedeniyle bazı üst düzey bürokratlar, toplum liderleri de 
bu tür kayırmacılıktan yararlanabilmektedir. Üst düzey kişiler her zaman sadece kendilerine 
ait bir iş için kayırma istemezler. Çok sık olarak üçüncü kişilerin işleri için de nüfuzlarını 
kullanırlar. “Kayırmacılık (patronage) hükümet işlerinden, sözleşme ve diğer yararlardan   
bireysel veya organisyonel olarak ihsan verme biçiminde ortaya çıkar, buna karşılık politik 
partiye finansal ve diğer katkılar sağlanır.”319 

                                                
317 Berkman, s.27-28. 

318Adaman/ Çarkoğlu/ Şenatalar, s.60. 

319 Kernaghan Kennet, Corruption and Public Service İn Canada  Conceptual An Practical Dimensions, The 
History of Corruption in Central Goverment, IOS Press, Ihmsha, s.85. 
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“Burada, kamu görevlisi, sözü geçen kişinin olası olumsuz tepkilerinden sakınmak 
ya da ileride kendinin bir kayrılmaya ihtiyacı olduğu zaman bu kişiden yardım 
isteyebilme olanağına sahip olmak düşüncesi ile ayrıcalıklı kamu işlevi yapabilir. 
Kamu görevlisi, kayırmasının karşılığında ileride kullanabileceği bir iltimas elde 
etmektedir. Bu iltimas kamu görevlisi terfiinde yada bir yakınını işe aldırmakta 
somutlaşırsa maddesel bir kazançtan da söz etmek mümkündür.”320 

 

3. HEDİYE 

 

Kamu görevlilerine verilen hediyenin maddi bedel karşılığı bir yolsuzluk olup 
olmadığı hususunda tereddüt vardır. Bu yüzden hediye konusuna da bu bölümde yer 
verilmiştir. 

 

a. Hediye Kavramı 

 

Hediye değeri ne olursa olsun ekonomik  anlamı olan bir malın bir başkasına 
verilmesidir. Hediyenin kapsamı Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul 
ve Esasları Hakkında Yönetmelik’te321 belirtilmiştir:  

 

“Kamu görevlisinin tarafsızlığını, performansını, kararını veya görevini yapmasını 
etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan, ekonomik değeri olan ya da olmayan, 
doğrudan ya da dolaylı olarak kabul edilen her türlü eşya ve menfaat hediye 
kapsamındadır.”322 

 

İslam Hukukunda da hediye konusu geniş biçimde ele alınmıştır: “İslam Hukukunda 
rüşvet ile hediye arasındaki sınır oldukça bellidir. Hediye, hem alan hem de veren 
bakımından arada bir hukuki yakınlaşma doğuran ve kanunsuz bir işin yapılması ile 
ilgisi bulunmayan şeylerdir. Ayrıca hediyeye karşılık vermekte vaciptir. Fakat 
...rüşvet, kanuna (şeriata) aykırı herhangi bir işi yaptırmak için sağlanan maddi 
menfaatlerdir.”323 

 

Burada, öncelikle kamu görevlileri tarafından alınacak hediyenin hukuki durumunu 
belirlenecektir. Devlet Memurları Kanunu memurlar için hediye alma yasağı getirmiştir. 
Kanunun 29. maddesinde bu husus aşağıdaki gibi ifade edilmiştir:  “Devlet memurlarının 

                                                
320 DDKB İnceleme Raporu, s.22. 
321 Yönetmelik, 13.4.2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  

322 Yönetmelik m.15.  

323 Mumcu, s.48. 
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doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye istemeleri ve görevleri sırasında olmasa dahi 
menfaat sağlama amacı ile hediye kabul etmeleri veya iş sahiplerinden borç para istemeleri 
ve almaları yasaktır.” 

 

Yine aynı Kanun 10. maddesinde amirlerin görev ve sorumluluklarını belirlemiştir. 
“Amir, ...maiyetindeki memurdan hususi bir menfaat temin edecek bir talepte bulunamaz, 
hediyesini kabul edemez ve borç alamaz.” 

 

O halde devlet memurları hiçbir şekilde hediye kabul edemezler. Hediye yasağı 
doğal olarak  memuriyet görevine ilişkindir. Ancak kamu  görevlileri de yakınlarından 
hediye alabilirler. Velev ki görevi ile ilgili olmasın. 

 

Kamu görevlilerine hediye verilmesi hususu Kamu Görevlileri Etik Davranış 
İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin 15.  maddesinde ele 
alınmıştır. “Kamu görevlilerinin hediye almaması, kamu görevlisine hediye verilmemesi ve 
görev sebebiyle çıkar sağlanmaması temel ilkedir.” 

 

Burada dikkati çeken husus artık yönetmelikle yasak kavramının kaldırıldığı, bunun 
yerine prensip itibariyle hediye alınmaması gereğinin ifade edildiğidir. Bu ifadeden bazı 
hallerde hediye alınabileceği anlamı çıkarılmaktadır. Zaten yönetmelikte de bu istisnalar 
ayrıca sayılmıştır: 

  

Kitap, dergi, makale vs; halka açık etkinliklerde kazanılan hediyeler; herkese açık 
konferans vb. etkinliklerde verilen hatıra niteliğindeki hediyeler; tanıtım amacına yönelik, 
herkese dağıtılan ve sembolik değeri bulunan reklam ve el sanatları ürünleri yasak kapsamı 
dışında değerlendirilmiştir. Bu noktada birkaç hususu belirlemekte fayda vardır. 
Yönetmeliğe göre kamu görevlilerinin görevleri ile ilgili olarak aldığı hediyelerin ancak 
sembolik değeri olacaktır. Değeri fazla olan hediyeler alınmayacaktır. Ancak yönetmelikte 
kamu görevi ile ilgili olmayan bir takım hususlara da yer verilmiştir. Kamu görevlisinin 
halka açık bir yarışmada  kazandığı ödül yada finans kurumlarından alacağı kredinin kamu 
görevi ve etikle ilgisi bulunmamaktadır. Yönetmeliğin amacı kamu görevlilerinin etik 
davranışlarını düzenlemektir. O halde yarışmada kazanılan ödül yada finans kurumundan 
alınan kredi bu yönetmeliğin konusu olmamalıdır. 

 

Görev yapılan kurumla iş veya hizmet ilişkisi içinde olanlardan alınan hediyeler, 
borç ve krediler yada mal alımlarında piyasa fiyatına göre makul olmayan bedeller 
üzerinden yapılan işlemler yasak kapsamı içerisinde değerlendirilmiştir. 
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3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele 
Kanununda ise kamu görevlilerinin yabancı devlet veya kuruluştan, net asgari ücretin on 
katı değerini aşmayan hediyeleri alabileceğine ilişkin düzenleme bulunmaktadır.  

 

Yukarıdaki mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde kamu görevlilerinin 
alabilecekleri sembolik değerdeki hediyelerin bir istisnası olarak yabancılar tarafından 
verilen hediyeler gösterilebilir. Ancak bunun da belli şartları vardır. Bu hediyeler 
milletlerarası protokol, mücadele veya nezaket kaideleri uyarınca verilecek, on aylık net 
asgari ücret tutarını aşmayacaktır. Bu tutarı aşan hediyeler kendi kurumlarına bir ay içinde 
teslim edilmek zorundadır. 

 

Kanunda  bu tutarı aşan hediyelerin teslim edilmemesi durumunda yapılacak işlem 
açık değildir. Bu tutarı aşan hediyelerin teslim edilmemesinin karşılığı haksız mal edinme 
olarak değerlendirilmelidir. 

 

Zira 3628 sayılı Kanun’a göre  “Kanuna veya genel ahlaka uygun olarak sağlandığı 
ispat edilmeyen mallar veya ilgilinin sosyal yaşantısı bakımından geliriyle uygun olduğu 
kabul edilemeyecek harcamalar şeklinde ortaya çıkan artışlar, bu Kanunun 
uygulanmasında haksız mal edinme sayılır.“324 Kanunda belirlenen tutarın üzerindeki 
hediyeler Kanuna uygun olarak elde edilmemiş mallardan olup, haksız mal edinme 
sayılmalı, aynı Kanununun 13. maddesine göre kamu görevlisi cezalandırılıp 14. maddeye 
göre hediye zor alıma tabi tutulmalıdır.  

 

3628 sayılı Kanun ile getirilen hediyeye dair istisna yurtdışı ilişkilerinden 
kaynaklanan hediyelerdir. Kanunda yurtiçinden verilecek hediyelere ilişkin bir düzenleme 
bulunmamaktadır. Ancak yurt içinden verilecek hediyelerde 657 sayılı Kanun’un hediye 
alma yasağı uygulanacağı düşünülmektedir. Burada tespit edilmesi gereken bir nokta da 
3628 sayılı Kanunun kapsamının çok daha geniş olduğudur. 3628 sayılı Kanun’un 
kapsamında bakanlar kurulu üyeleri de bulunmasına karşılık325 657 sayılı Kanun sadece 
devlet memurlarına uygulanacaktır.  

 

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında 
Yönetmelikte de 657 sayılı Kanun’a paralel düzenlemeler yapılmıştır.”326 

 

 

                                                
324 3628 Sayılı Kanun m.4.  

325 3628 Sayılı Kanun m. 2.  

326 Yönetmelik m. 2.  
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b. Hediye-Rüşvet Farkı 

 

Hediye ve rüşvet farkını belirlerken, ilk planda hediyenin legal, rüşvetin ise illegal 
olduğu akla gelmektedir. Kamu görevlilerine hediye verilmesi ile rüşvet verilmesi arasında 
çok ince bir çizgi bulunmaktadır. Kamu görevlisine verilen mal veya eşyanın hangileri ya 
da hangi miktar da olanları hediye sayılacaktır?  Elbette hediyenin sosyolojik olarak anlamı 
ile rüşvetin hukuki olarak anlamı birbirinden farklılıklar içermektedir. 

 

Burada ilk akla gelen husus verilen hediyenin değeri ile ilgilidir. Denilebilir ki mal 
veya eşyanın değeri yüksek ise ve karşılığında bir kamu görevi yapılıyorsa bu rüşvettir. 
Gerçekte Etik Yönetmeliği de bu hususu öncelikle değer kavramı ile açıklamaktadır. Eğer 
verilen malın sadece sembolik değeri varsa hediyedir. “Eğer bireysel hediyeler, alanın 
davranışları üzerinde marjinal etkiye sahip olmak için yeterli büyüklükte ise karşılığını 
bekleme (quid pro quo) içinde gizlidir.”327 

 

Her ülke kültürü rüşvet ve hediyeyi farklı algılamaktadır. Gerçekte ülkelerdeki 
kültürel ve sosyolojik düzeydeki  algılama farklarının ne olduğu hukuk açısından çok önem 
arz etmemektedir.  

 

“1996 yılında Kanada Yüksek Mahkemesi, (The Supreme Court of Canada)  
Kanada Ceza Kanununa göre kabul edilemez olarak düşünülen hediyenin, çalışan 
tarafından rüşvet amacıyla alınmış olduğu sonucuna varılamayacağına 
hükmetmiştir. Şu kadar ki, çalışanın  hediye verenin hükümetle bir işi olduğunu 
bildiğinin ve amirinden  hediyeyi kabul etmek için izin almadığının kanıtlanması 
hediyenin kabulü suç oluşturur.”328 

 

“(Finlandiya) 1996 Yılında Ombudsman, Merkezi Suç Polisine Lapland’daki Water 
Right Mahkemesi’nin üyeleri arasında rüşvet şüphelilerini araştırmayı emretti. 
Onlar güç istasyonlarının yapımı ile ilgili bir değerlendirme yapmışlardı. Bu 
değerlendirme veya inceleme  sırasında, kendileri namına pozitif kararlar uman 
firmalar inceleme alanına bir gezi düzenleyip ağırlama yaptılar. Yüksek Mahkeme, 
6 seyahati birlikte incelenen Water Right Mahkemesinin üyelerini cezalandırdı. 2 
üyesi 20-30 dolarlık öğle yemeği yemişler içecek içmişlerdi. Bir üye (grubun 
başkanı) 500 dolarlık. Mahkeme seyahat sırasında firma tarafından sunulan ve 
temel düşüncesi müşterek bilgi değişimi olan öğle yemeği ve birayı tartıştı. Bu 
yemeğin devlet memurlarında ve otoritelerde güveni azaltmayacağını tartıştı. Fakat, 
mahkemenin gerçek konusu olan, alana yapılan seyahat sırasında  alkollü içecek ve 
öğle yemeği almak, güveni azaltabilirdi. Güven, boş zamanda, boş zaman aktivitesi 

                                                
327 Ackerman, s 93. 

328 Kernaghan, s.94. 
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olarak yapılmış olmasına karşın, seyahat sırasında azalmıştır. Çünkü devlet 
memuru için tatil sırasında da yarar sağlaması yasaktır. Mahkeme ayrıca, eşin 
kayak seyahatine katılmasından (ayrıca ağırlandı ve kendisinin harcamaları 
ödendi), negatif faktör olarak bahsetti. Bir taraftan Yüksek Mahkeme Water Right 
Mahkemesinin mühendis olan iki üyesi için azalan güveni tespit etmenin zor 
olduğunu tartıştı, çünkü konukseverlik eski bir gelenekti. Diğer  taraftan, mahkeme 
mahkemeye sunulan yarara ve bunun seyahati yakışıksız kıldığına işaret etti.”329 

 

Burada hediye ile rüşvet tanımının karşılaştırılması uygun olacaktır. Rüşvet suçu, 
Ceza Kanununun 252. maddesinde tanımlanmıştır.“Rüşvet, bir kamu görevlisinin, 
görevinin gereklerine aykırı olarak bir işi yapması veya yapmaması için kişiyle vardığı 
anlaşma çerçevesinde bir yarar sağlamasıdır.” 

 

Rüşvet eyleminde bir kamu görevinin rüşvet veren lehine kullanımı ile bir 
ekonomik değer  değiştirilmektedir. Ancak hediyede bir karşılıklılık yoktur. Ayrıca rüşvet 
olgusunda rüşvet alanla verenin bir anlaşması söz konusudur. Bu anlaşma kamu görevinin 
kanuna aykırı kullanımı üzerinedir. Çoğunlukla elde edilen yarar önemli miktarları ifade 
eder. 

 O halde rüşvet kanunlarla yasaklanmış ve  müeyyideye bağlanmış bir suçtur. Kamu 
görevlisi bilinçli olarak rüşvet verenle yaptığı anlaşma gereği, kamu görevini kanuna aykırı 
olarak yerine getirmektedir.  Hediyede ise böyle bir yarar değişimi yoktur. Verilen mal 
sembolik niteliktedir. 

 

G. SİYASİ – İDARİ- YARGISAL YOLSUZLUK 

 

Yolsuzluk kamu görevini yerine getirenlerin şahsi menfaatleri uğruna görevlerini 
kötüye kullanmalarıdır. Kamu görevlileri denince ilk akla gelenler  devlet memurlarıdır. 
Ancak Anayasanın 128. maddesine göre “kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli 
görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütülür.” O halde kamu görevlisi 
deyiminden yalnızca memurlar anlaşılmayacaktır. “Geniş anlamda kamu görevlisi, hukuki 
durumlarına ve yaptıkları görevin niteliğine bakılmaksızın, kamu kesiminde ve de Devletin 
bütün organlarında görev yapan herkesi ifade etmektedir.”330 

 

O halde yolsuzluk siyasa yapma sürecinde gerçekleşebileceği gibi, idari iş ve 
işlemlerin gerçekleştirilmesi sırasında da gerçekleştirilebilir. Bu konu da çalışma yapanların 
neredeyse tamamı siyasi ve idari yolsuzluk ayrımına gitmektedir. Bu iki kavramın yanına 
adli yolsuzluk yazılmamaktadır. Oysa belki kişisel menfaatlerin adil bir şekilde dağıtımı 
için adli dürüstlüğe daha fazla ihtiyaç vardır. Eğer yolsuzluk toplumu sarmışsa bundan adli 

                                                
329 Tiihonen Paula, s.111. 

330 Günday, s.504. 
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birimlerin etkilenmemesi mümkün değildir. Bu yüzden bu çalışmada siyasi, idari ve adli 
yolsuzluk olarak ayırım yapılması tercih edilmiştir. 

  

1. SİYASİ YOLSUZLUK 

 

Siyaset, ülke yönetiminde temel siyasal kararları almak olarak belirlenebilir. Bu 
anlamda siyaseti yasama organı ile yürütme organının birer fonksiyonu olarak görmek 
mümkündür. 

 

O halde geniş anlamda kamu görevlisi kavramına devletin temel siyasal kararını 
alanlar, yani parlamenterler de girerler. Bunlar tarafından gerek ekonomik çıkar sağlanarak, 
gerekse siyasal kayırmacılık sebebiyle gerçekleştirilecek olan yolsuzluklara siyasal 
yolsuzluk denecektir.  

 

“Politik yolsuzluk, politik liderler tarafından kendilerine bırakılan gücün, artan güç 
ve zenginlik hedefleri ile  özel kazanç için kötüye kullanılmasıdır. Politik yolsuzluk 
paraların el değiştirmesini gerektirmez, politikayı zehirleyen veya demokrasiyi 
tehdit eden  nüfus ticareti veya iltimas kabul etme şeklini alabilir.”331 

 

Siyasal yolsuzluğun toplumsal ve kültürel alt yapısı bulunmaktadır. Toplumsal yapı 
politik yolsuzluğun seviyesini belirleyebilecektir. Bazı toplumlarda yolsuzluk olarak 
algılanan bir takım faaliyetler diğerlerinde yolsuzluk biçimi olarak görülmeyebilir. 
“Yolsuzluğun sebeplerini tartışmak kaçınılmaz olarak politik sisteme götürür, çünkü 
yönetim onunla çok yakından bağlantılıdır. Görüşüme göre, politik kültür ve politik 
kurumlar yolsuzluğun seviyesini belirler.”332 

 

Demokrasiler temel siyasal kararları alanların seçimle iş başına geldikleri  
rejimlerdir. Ancak yapılan seçimlerde daha çok seçmene hitap edebilmenin bir maliyeti 
vardır. O halde seçim kampanyalarının bir şekilde finanse edilmesi gerekmektedir. Seçim 
finansmanını sağlayanlar seçim sonunda iktidarın elde edilmesi halinde kişisel çıkarlarının 
korunmasını bekleyeceklerdir. 

 

 “Seçim öncesi dönemde siyasi partilerle kişisel çıkar-oy alışverişine girişen çıkar 
grupları, destekledikleri siyasi partinin iktidara gelmesiyle birlikte çeşitli yollardan 
çıkar sağlarlar. Baskı grupları, siyasi iktidarı etkileyecek güçtedirler. Yani siyasi 
iktidarlar, baskı gruplarının isteklerini göz ardı etmeyi göze alamazlar. Bu durumun 

                                                
331 Hodess Robin, Politik Yolsuzluk, TI Source Book 2000 Chapter 1. Political Corraption 

http.//www.transparency.org/sourcebook/01, 28.06.2004. 

332 Tiihonen Paula, s.99. 
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sonucunda küçük bir grup çıkar elde ederken, bunun faturası ve yükü diğer 
seçmenlere dağıtılır.”333 

 

TESEV’in yaptığı ankette ilginç bir sonuç ortaya çıkmaktadır: “Görüşülen her dört 
kişiden yaklaşık biri ya kendisine ya da akraba, komşu ya da arkadaşlarından 
birine son yapılan Nisan 1999 seçimlerinde partilerden birinden oy karşılığında 
hediye, para veya bir menfaat teklifinde bulunulduğunu belirtmiştir.”334 

 

Demokrasi ile yönetilen ülkelerde yöneticiler seçimle iş başına gelirler. Ancak 
yönetilenler tarafından seçilmek her zaman en iyinin ve en dürüstün seçilmesine yol açmaz.  

 

“Demokrasinin kurulması bir yolsuzlukla mücadele stratejisi midir? Yeniden 
seçilme isteği politikacıların hırslarını engeller. Genellikle demokratik seçim 
işlemleri tarafından takip edilen sivil özgürlüklerin ve serbest konuşmanın 
korunması açık ve saydam yönetimi mümkün kılar. Tersine, demokratik olmayan 
devletler özellikle yolsuzluk dürtülerinin şüphesi altındadır. Çünkü onun kuralları 
daha az frenler ve dengeler (checks and balances) sistemi ile yönetimi organize 
etme potansiyeline sahiptir...bugünkü rüşvet skandalları   Meksika, İtalya, Kore ve 
Japonya’da seçilmiş politikacıları işaret eder. Yolsuzluk Fransa ve Almanya’da 
mahalli idarelerde yaygındır. Açıkça demokrasi biçimi her zaman yolsuzluğu 
kontrol etmeyi başaramaz.”335 

 

Aynı zamanda siyasal  destek sahiplerinin ya da iktidar partisinin taşra örgütünün de 
bir takım beklentileri olabilir. Seçimler ancak böyle bir örgütlü güç ile kazanılabilir. 
İktidarın devamının sağlanabilmesi bu beklentilerin  karşılanmasına bağlıdır. 

 

Siyasi yolsuzluk yalnızca rant transferi biçiminde değil, kollamacılık biçiminde de 
gerçekleşebilir. Bunun en açık örneği kamu görevinin paylaştırılması sırasında ortaya 
çıkmaktadır.336 Ancak bu kollamacılık aynı sistemde rant paylaşımı haline de gelebilir: 

 

“Siyasal yöneticilerin, örneğin sözü geçerliliklerini kullanarak, siyasa-uygulama 
sürecinde yolsuzluğa karışabilmeleri olasıdır. Ancak, yasa koyucu ya da hükümetler 
yasal düzenlemelerde bulunurken zaman zaman uzman bürokratlardan 

                                                
333 Gökdeniz İsmail / Seçkin Zeliha, Demokrasi ve İdari Ahlak (II) YYVD, Ekim 2001, C.6, Sy.10, s.36. 

334  Adaman/ Çarkoğlu/ Şenatalar, s.70. 

335 Ackerman, s.113. 

336 Bu atama kararları o denli normal hale gelmiştir ki, atama ile ilgili bir görevi bulunmayan bir siyasi parti 
başkanı şunları söyleyebilmektedir: “...Partisi Y. İl Başkanı F. D yerel basına verdiği demeçte ‘Ben göreve 
atadığım (memur) her arkadaşa kefilim. Eğer bir yolsuzluk olur, şaibeye karışırlarsa bunun hesabını ilk önce 
ben sorarım’ demiştir. Bayer Yalçın, “Mafyanın Bayramı”başlıklı makale, 31.03.2005 tarihli Hürriyet 
Gazetesi. 
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yararlanmaktadırlar. Böyle bir durumda, yasal düzenlemelerden etkilenecek kişiler 
ya da kümeler, kendilerine daha «uygun» gelecek bir düzenlemeye yardımcı olması 
için bürokrat ile bir çıkar karşılığı anlaşırlarsa, söz konusu kamu yöneticisi siyasa-
yapımı sürecinde yolsuzluğa karışmış olur.”337 

 

Politikacılar bir yandan kendi bölgelerine yatırımları çekmeye çalışırken bir yandan 
da temin edilmiş olan bu yatırımların belli firmalara verilmesini sağlayarak bundan çıkar 
sağlayabilirler. Bu durumda hem kamu yatırımı gerçekleşmiş olur, hem de politikacı 
bundan menfaat sağlamış olur. Ancak rüşvet alınan yatırımla, rüşvet alınmadan yapılan 
yatırımın bazı farkları bulmaktadır. Rüşvet alınan yatırımın gerçekleşmesi halinde, ya 
kalitesi düşük olacaktır, ya da yatırımın kamu kuruluşlarına maliyeti yüksek olacaktır. 
Çünkü bu maliyetin ihaleyi kazanan firma tarafından bir başka yere yüklenmesi 
gerekmektedir. Daha kötü bir ihtimal ise yatırımın hiç gerçekleşmemesi halidir.338 

 

Bir başka politik yolsuzluk riski ise politikacıların devlet veya kamu kurum ve 
kuruluşları ile iş yapan bir firmaya sahip olmaları halinde başlar. Bu durum kaçınılmaz 
olarak politikacıların devletten iş alma konusunda nüfuzunu kullanmasını gerektirir. “Çoğu 
olgunlaşmış demokrasiler seçilmiş politikacılar üstünde özel ekonomik çıkarların  etkisini 
sınırlama ihtiyacını hissetmişler, en azından onlara finansal çıkarlarını rapor etme 
zorunluluğu getirmişlerdir.”339 

 

Türk Hukuk sisteminde ise siyasi partilerin mali yapısı Anayasa ve 2820 sayılı 
Kanun’la düzenlenmiştir. Siyasi partilerin gelirleri 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 
61. maddesinde belirtilmiştir. Anayasanın 68. maddesinin son fıkrasına göre ise “Siyasi 
partilere, Devlet, yeterli düzeyde ve hakça mali yardım yapar.” 

 

Anayasanın 69. maddesine göre,“Siyasi partilerin gelir ve giderlerinin amaçlarına 
uygun olması gereklidir.” Siyasi partilerin mal edinimleri ile gelir ve giderlerinin kanuna 
uygunluğunun tespiti Anayasa Mahkemesi tarafından yerine getirilir. Anayasa 
Mahkemesinin bu denetim sonunda vereceği kararlar kesindir.   

 

2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 75. maddesine göre, siyasi partilerin mal 
varlığı ve gelir giderlerinin denetimi evrak üzerinde yapılır. Kanuna uygun olmadığına 
karar verilen mal varlığı ile ilgili uygulanacak müeyyide aynı Kanunun 76. maddesine göre 
kanuna aykırı kısmın hazine adına irat kaydından ibaret olacaktır. 

                                                
337 Berkman, s.17-20.  

338 “Hükümdar A, hükümdar B’ye yeni köşkü ile gösteriş yapmaktadır. A, yeni yapılan bulvarı göstererek yeni 
evini açıklar. “% 30”der. Daha sonra A, B’yi daha fazla savurganlık yapılmış köşkünde ziyaret eder. Bunu 
nasıl finanse ettiğini sorar; B.Şu bulvara bak der. A şaşkınlıkla bakar, çünkü hiçbir bulvar göremez. “İşte can 
alıcı nokta bu” der B, “% 100”, Ackerman, s.122. 

339 Ackerman, s.136. 
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2. İDARİ YOLSUZLUK 

 

Anayasanın 123. maddesine göre, “İdare, kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve 
Kanunla düzenlenir.” Anayasaya göre idare kanunla verilen görevleri yerine getiren bir 
birimdir. İdare Anayasanın  yürütme bölümünde düzenlenmiştir.“Başbakan ve bakanlardan 
oluşan hükümet, devletin üst yönetim kuruluşudur. Hükümetin ana görevi devletin yüksek 
yönetimini sağlamak, başı olduğu idareye yön vermektedir.”340  

 

O halde idare yürütme organına bağlı olarak hizmet görür ve kendisine kanunla 
verilen görevleri yerine getirir. “Bakanlar kurulu kamu hizmetinin ‘siyasi’ yönünü 
oluştururken, genel idare ‘ teknik’  yönünü oluşturmaktadır”341 

 

İdari yolsuzluk yürütme organına dahil olmayan, ancak kendilerine kanunla görevler 
verilmiş olan idarenin görevlileri tarafından yerine getirilebilir. Bu anlamda kamu görevlisi 
Günday’ın ayrımı ile dar anlamda kamu görevlisi kısmında yer alır. “Dar anlamda kamu 
görevlisi ise, devletin siyasal yapısını oluşturan organlardaki görevlilerle, özel hukuk 
hükümlerine tabi olarak çalışanlar dışında kalan kamu görevlilerini ifade etmektedir.”342 O 
halde dar anlamda kamu görevlileri tarafından devlete özgü bir faaliyetin yürütülmesi 
sırasında meydana getirilecek yolsuzluğa da idari yolsuzluk denir.343 

 

Siyasi ve idari yolsuzluğu birbirinden tamamen ayrı iki farklı yapı olarak görmemek 
gerekir. Hatta çoğu zaman siyasi ve idari yolsuzluk iç içe geçmiş biçimde yürütülür. Çünkü 
kamu görevi basamaklarında daha çabuk yükselmenin yolu, ancak  liyakat ve kariyer 
zincirini kırmaktan geçmektedir. Bu hukuki zemini yok edebilmek için politikacılarla iyi 
ilişki kurmak gerekir. Ancak kamu görevlilerinin “ikbal beklentisi”sebebiyle politikacılarla 
olan ilişkileri hukuki güvenlik duvarlarını kırmakta ve her türlü yolsuzluk talebine maruz 
kalmalarına sebep olmaktadır. 

 

                                                
340 Tan/Gözübüyük, s.11. 

341 Akyılmaz, s.41.  

342 Günday, s.504. 

343 “Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nde bugün ilk olarak Paraşüt Operasyonu sonucunda önce açığa alınan, daha sonra 
merkez valiliğine atanan G. Ö. hakkında açılan dava görüşüldü... 

    Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Kanadoğlu tarafından hazırlanan iddianamede, “G.Ö. 'in, A. Holding'in 
sahibi Y. A. ile ''makamının onur ve haysiyetine yakışmayacak yakınlaşma içine girdiği'' belirtiliyor. Ö. ve 
ailesinin uçak biletlerinin Y.A. tarafından alındığı, araç telefonunun faturalarının A. Holding tarafından 
ödendiği ifade edilen iddianamede, Ö. ailesinin Antalya'da konakladıkları otelin masraflarının da Y. A. 
tarafından karşılandığı kaydediliyor. Ö.'in, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) ''görevi kötüye kullanma'' hükmünü 
düzenleyen 240. maddesine göre ... cezalandırılması isteniyor…”Suçlanan Valiler mahkeme önünde... 
http.//www.milliyet.com/2001/07/05/son/sontur18.html. 
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Yolsuzluk bir birimin tamamına sirayet etmişse burada hiyerarşik bir yolsuzluktan 
yada alınan  rüşvetin paylaşılmasından söz etmek mümkündür. Alt kademede görev yapan 
ve yolsuzluğa bulaşan kamu görevlileri elde ettikleri kanunsuz menfaatten daha üstte görev 
yapan görevlilere de pay ayırabilir. Bu bir anlamda üst görevlilerin kendileri hakkında 
işlem yapmalarını önlemeye yönelik bir davranış olabileceği gibi, daha rahat hareket 
etmelerini sağlamak için de gerçekleştirilmiş olabilir. Hatta yolsuzlukta alt-üst ilişkisi öyle 
bir hal alır ki, rüşvet organizasyonları bizzat üst mercilerde yer alanlar tarafından organize 
edilir hale gelebilir. 

 

“Yolsuzluk sıklıkla bürokrasinin hiyerarşik yapısına yerleştirilir. Alt seviyedeki 
görevliler rüşveti toplar ve daha üst seviyede olanlara hisselerini gönderir. Tersine, 
üst görevliler alt seviyedeki görevlilerin boşuna mücadele etmelerinden kaçınmak 
için rüşvet sistemini organize edebilirler ve akılcı hale getirebilirler.”344 

 

Kamu hukuku yolsuzluk yapan bireylerle tek tek uğraşmak yerine yolsuzluğa sebep 
olan etkenleri tespit edip bunlarla uğraşmalıdır.345 Sebeplerin ortadan kaldırılamaması 
halinde yolsuzluğa bulaşan kamu görevlisi sayısı artacaktır. Bir başka deyişle yolsuzların 
engellenememesi başka yolsuzluklara davetiye çıkaracaktır. Bu sebeple özellikle birbiriyle 
ilişkili olarak çalışan kamu görevlilerinin kapalı ve güvene dayalı kamu görevi 
yürütmelerinin engellenmesi bir tedbir olarak düşünülebilir. 
 

3. YARGISAL YOLSUZLUK 

 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 9.maddesine göre, “Yargı yetkisi, Türk Milleti 
adına bağımsız mahkemelerce kullanılır.” O halde yargının en önemli özelliği 
bağımsızlıktır. Anayasanın 138. maddesinde bağımsızlığın anlamı ortaya konulmuştur. 
Buna göre;  

 

“Hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, Kanuna ve hukuka uygun 
olarak vicdanı kanaatlerine göre hüküm verirler.                      

 

 Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında 
mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve  
telkinde bulunamaz.                                                              

 

                                                
344 Ackerman, s.49. 

345 Bu konuda halk arasında bir tabir kullanılmaktadır. “sivrisineklerle tek tek uğraşmak yerine bataklığı 
kurutmak gerekir.”Kamu Hukuku da yolsuzluk bataklığını kurutacak tedbirleri almak zorundadır. 
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 Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin 
kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir 
beyanda  bulunulamaz.                                                                     

 

Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; 
bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların 
yerine getirilmesini geciktiremez.” 

 

Burada bağımsızlığı ifade eden temel kavramlar hiçbir organ ya da merci tarafından 
mahkemelere emir ve talimat verilememesidir.  

 

“Kuvvetler ayrılığı ilkesi hukuk devletinin önemli unsurlarından birisidir. Hukuk 
devletinin varlığından söz edebilmek için  bir yandan yasama fonksiyonunun, 
yürütmeden ayrı bir organ elinde bulunması, diğer yandan yargı fonksiyonunu ifa 
eden organın bağımsız ve tesirden uzak olması gerekir”.346  

 

Yargı organı hem görev açısından hem de yetki açısından birden fazla organdan 
oluşmaktadır. Görev açısından idare mahkemeleri ile adliye mahkemelerinin  baktıkları 
uyuşmazlıklar birbirinden farklıdır. Ayrıca, mahkemeler yer yönünden yetkili olurlar. Yine 
yargı mercileri ile idare mercilerin görevleri birbirinden farklılık arz eder. 

 

“Yargı fonksiyonu çeşitli açılardan idare fonksiyonundan ayırt edilmeye 
çalışılmıştır. Bir görüşe göre bu fark, iki fonksiyonun amaçlarındaki aykırılıktan 
doğar:Yargı fonksiyonun amacı hukuk düzeninin korunması ve 
gerçekleştirilmesidir. Oysa idare fonksiyonu  kamu yararının gerçekleştirilmesi 
amacına yönelmiştir. İkinci görüş, aradaki farkı işlemlerin maddi mahiyetleri 
arasındaki farkta görmektedir. Buna göre, yargıcın yaptığı iş, önüne getirilmiş olan 
olayla ilgili hukuk normunu tespit etmekten, yani bir mantıki kıyas işleminden 
ibarettir. Bu niteliği itibariyle yargısal işlem daima gösterici (declaratif) mahiyet 
taşır. Buna karşılık idari işlemde  bir irade unsuru mevcuttur. Diğer bir değimle 
idari işlem, kural olarak, kurucu, inşai (constructif) nitelik taşır. Bundan doğan en 
önemli fark da, yargısal işlemelerin ‘kesin hüküm’ (muhkem kaziye) kuvvetini 
taşımalarına  karşılık, idari işlemlerin kural olarak gerektiğinde değiştirilebilmeleri 
ve geri alınabilmeleridir.”347   

 

Mahkemeler devlet örgütü ile kişiler arasında anlaşmazlıkların da çözüm mercidir. 
Bu anlamda yargı organının kişi haklarının ve  özgürlüklerinin koruyucusu olma 

                                                
346 Akyılmaz, s.77. 

347 Özbudun, s.353. 
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özelliğinden de bahsedilebilir. Çünkü mahkemeler bu tür davalarda tarafsızlık ilkesi gereği 
ne devletin  ne de kişilerin yanında yer alabilirler. “Mahkemelerin bağımsızlığı ve hakim 
güvencesi ilk bakışta yargıya sağlanan özel yararlandırmalar (ayrıcalıklar) gibi 
görünmekle beraber, bu gibi düzenlemelerin asıl amacı kişilere devlet karşısında  güvence 
sağlamaktır.”348  

 

Yargı fonksiyonunu yerine getiren hakim ve  savcılar ile yardımcı personel 
tarafından  yolsuzluk yapılması söz konusu olabilir.349 Zira hakim ve  savcılar ile yardımcı 
personel, siyasal fonksiyon yerine getirmeyen ve özel hukuk hükümlerine tabi olmayan 
kamu görevlileridir. 

 

İstanbul Barosu tarafından 1999'da gerçekleştirilen, "İstanbul Barosu Çevresi Adli 
Yargıda Yolsuzluk Araştırmasına” göre, 

 

“İstanbul Barosu'nun araştırması, anket sonuçlarının ayrıntılı bir şekilde 
irdelenmesinin ardından, şu tespitlere de yer vermektedir: Avukatların %94.9'u adli 
yargıda yolsuzluğun bulunduğunu ve %63.1'i yolsuzluğun adliyenin temel 
sorunlarından birisi olduğunu söylerken, söz konusu yolsuzluk olaylarının yeterince 
ortaya çıkarılamadığı görüşünde olanlar da %96.1'e ulaşmaktadır. 

 

Adli yargıda en yaygın yolsuzluk türleri rüşvet ve kayırmadır. Miktarı ve riski 
yüksek olanlarla yargıç ve savcılara verilen rüşvetlerde aracı kullanılmaktadır.”350 

 

Yargı yerleri uyuşmazlıkların çözüm yeridir, bu arada yolsuzluklara ilişkin cezai 
müeyyidelerin uygulandığı mercilerdir. Yolsuzluklara tedbir getiren yargı mercilerinde 
meydana gelecek yolsuzluklar mahkemelerin de etkisiz kalmasına sebep olur. 

 

“Endonezya’da hakimlerin rüşvetçi ve yetersiz olduğuna dair yaygın inanç 
sebebiyle mahkemeler etkisizdir.”351  

 

Ülkemizde davaların geç sonuçlanması önemli bir itici unsurdur. Davaların geç 
sonuçlanmasının temel sebebi, iş yükünün fazlalığıdır. İş yükünün fazlalığı yolsuzluğa 
zemin oluşturmaktadır. Bu durum ise varlıklı kişilerin lehine sonuç yaratır. Çünkü zengin 
                                                

348 Erdoğan, s.105. 

349 Osmanlılar döneminde kadılar tarafından yolsuzluk yapılmak suretiyle verilen ilginç kararlar vardır. “1697’de 
Kudus’te bulunan Kutsal Mezar’da Ermeniler ile Rumlar arasında bir anlaşmazlık çıkmış ve kadı önüne 
gidilmiştir. Kadı her iki taraftan da 5000’er Taler para almış ve anlaşmazlık konusunun aynen devamını 
hükme bağlamıştır.” Mumcu, s.135.  

350 Adli Yargıda Yolsuzluk, www.ideapolitika.com, 28.06.2004. 

351  Ackerman, s.153. 
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kişiler işlerinin hızlandırılması karşılığında ödemelerde bulunabilirler; hatta belki bedelini 
ödeyerek kendi lehlerine sonuç alınmasını bile sağlayabilirler. O halde iş yükünü azaltıcı 
tekniklerin geliştirilmesi gerekir. Bu tekniklerin başında da adli sistemi bilgisayar 
teknolojisi ile donatmak gelmektedir. Bilgisayar sistemine geçiş kısa zaman önce adli ve 
idari yargı da gerçekleştirilmiştir. 

  

H. 3628 SAYILI MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE  
YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU 

  

3628 sayılı Kanun, rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele yöntemi olarak hazırlanmış 
bir kanundur. Kanunda, kamu görevlilerinin mal bildirimlerinde bulunması yolsuzlukla 
mücadelenin etkin yöntemi olarak görülmüştür. Kanun önce mal bildirimi ve yöntemini 
belirledikten sonra, yolsuzluk suçlarının soruşturma usulünü düzenlemiştir. Kanuni 
hükümlere  uygun olarak önce mal bildirimini daha sonra da soruşturma usulünü 
incelecektir. 

 

1. MAL BİLDİRİMİ 

 

3628 sayılı Kanun kamu görevlisi tanımında belirttiğimiz görevliler dışında başka 
birtakım bireylerin de mal bildiriminde bulunması gerektiğini hükme bağlamıştır. Seçimle 
göreve gelen kamu görevlileri, Bakanlar Kurulu Üyeleri (dışardan atananlar dahil) siyasi 
parti genel başkanları, vakıflar, kooperatifler ve kamu yararına çalışan derneklerin 
yöneticileri, gazete sahibi kişiler ve yazarları vs. mal bildiriminde bulunmak zorundadırlar.  

 

Kanunda  yazılı görevliler kendilerine, eşlerine ve çocuklarına  ait taşınmaz malları 
ve aldığı ücretin 5 misli tutarındaki para ve diğer taşınır mallarını bildirmek zorundadır. Bu 
bildirimler  göreve başlama ile birlikte verilmelidir. Bunun yanında  mal varlığında önemli 
değişiklik olanlar bir ay içerisinde bu değişiklikle ilgili bildirimde bulunmak zorundadırlar. 
Bu bildirimlerin her beş yılda bir yenilenmesi  gerekir. Bu bildirimlerden amaç kamu 
görevlisinin aldığı ücretle bağdaşmayacak bir mal varlığına sahip olup olmadığını tespit 
etmektir. Mal varlığı konusunda bildirimde bulunmayan yada gerçeğe aykırı bildirimde 
bulunanlar hakkında cezai hükümler uygulanacaktır. 

 

2. SORUŞTURMA USULÜ 
 
Kanunun 17. maddesine göre 3628 sayılı Kanunda ve 4389 sayılı Bankalar 

Kanununda yazılı suçlarla, irtikâp, rüşvet, basit ve nitelikli zimmet, görev sırasında veya 
görevinden dolayı kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve  satımlara fesat karıştırma, Devlet 
sırlarının açıklanması veya açıklanmasına sebebiyet verme suçlarından  dolayı yapılacak 
soruşturma (müsteşarlar, valiler ve kaymakamlar dışında) memurların yargılanması usulüne 
tabi değildir. Yukarıda belirtilen suçlara doğrudan cumhuriyet savcıları el koyacaklardır. 
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Cumhuriyet Savcısı soruşturmaya başladığında ihbarı doğrulayan emareler varsa 
sanıktan, sanığın ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları ile gelini ve damadından mal 
bildiriminde bulunmalarını isteme yetkisine sahiptir. İhbarı doğrulayan emareler kamu 
görevlisinin geliri ile sosyal yaşantısının uyumsuzluğudur. Eğer kamu görevlisi kazancıyla 
uygun olmayacak tarzda bir hayat düzeyi sürdürüyorsa, bu husus kamu görevlisinin haksız 
mal edindiğine dair bir emare oluşturmaktadır.  Haksız mal edinme konusu 3628 sayılı 
Kanunda ayrıca düzenlenmiştir.  

 

3. HAKSIZ MAL EDİNME                                                            

 

Kanunun 4. maddesine göre “Kanuna veya genel ahlaka uygun olarak sağlandığı 
ispat edilmeyen  mallar veya ilgilinin sosyal yaşantısı bakımından geliriyle uygun olduğu 
kabul  edilemeyecek harcamalar şeklinde ortaya çıkan artışlar haksız mal edinme sayılır.” 

 

Haksız mal edinmenin tespiti halinde Cumhuriyet Savcıları doğrudan soruşturma 
başlatabileceklerdir. Müfettişler de haksız mal edinme tespit ettikleri takdirde bu hususu 
savcılığa bildirmek zorundadır. Yine müfettişler de sosyal yaşantısı ile gelir seviyesi 
arasında uyumsuzluk bulunan kamu görevlileri hakkında işlem yapmak 
mecburiyetindedirler.352 

 

Kanunun 13. maddesine göre haksız mal edinen daha ağır cezayı gerektirir bir suçu 
yoksa bu Kanuna göre cezalandırılacaktır.  Ayrıca haksız edinilen mallar zoralıma tabi 
tutulur; kamu görevlileri ömür boyu kamu hizmetlerinden yasaklanır. 

 

I. 3628 SAYILI KANUNA GÖRE YOLSUZLUK SUÇLARI 

 

1. ZİMMET  

 

Zimmet kelimesi sözlükte“kendisine bırakılmış parayı kendine mal etmek”353  
anlamına gelmektedir. 

 

                                                
352 İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Tüzüğü’nün 57. maddesine göre “Müfettişler, çevrelerinde, 

(yiyicilikleri rüşvet ve irtikapları) veya görev ve memurluk onuruna uymayan kötü alışkanlık ve davranışları 
yayılmış olan, ancak, yasal kovuşturma yapmak için yeterli kanıt bulunmayan görevliler hakkında, bu 
durumlarını belirten özel gizli raporlar düzenleyerek atamaya yetkili makama ve Bakanlığa gönderirler.” 

353 Türkçe Sözlük, C.2, s.1675. 
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Zimmet suçu, Türk Ceza Kanunu’nun  247. maddesiyle düzenlenmiştir. Buna göre 
“Bir kamu görevlisi tarafından görevi nedeniyle zilyetliği kendisine devredilmiş olan veya 
koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu malın kendisinin veya başkasının zimmetine 
geçirilmesi”bu suçun konusunu  oluşturmaktadır.“Geniş manada zimmet (Görevde Aşırma) 
memurun görevi dolayısıyla eli altında bulunan başkasına ait para veya sair taşınır 
kıymetleri kendisine mal etmesidir.”354 

 

Kamu görevlisi görevi nedeni ile uhdesine bırakılan bir taşınır ya da taşınmaz  malı 
korumakla yükümlüdür. Görevli aynı zamanda bu mal üzerinde kanunun kendisine tanıdığı 
yetkiler dahilinde tasarrufta bulunabilir. Bu tasarrufları kendi menfaatine yaparsa zimmet 
suçu oluşur. Zimmet suçunun oluşumunda mal veya para tevdi edilmekle güvenilen kamu 
görevlisinin bu güveni kötüye kullanması söz konusudur. “Zimmet geniş anlamında, bir 
memurun emniyeti suistimalidir.”355 Ancak burada dikkat edilecek husus malın zilyetliğinin 
kamu görevlisine bırakılmış olmasıdır. Zilyetlik ise bir mal üzerinde fiili hakimiyeti ifade 
eder. 

 

765 sayılı Türk Ceza Kanunun 202. maddesinde zimmete geçirilen şey para, para 
hükmündeki kağıtlar, senetler veya mallar olarak ifade edilmekte iken 5237 sayılı Kanunda 
yalnızca maldan bahsedilmektedir. Bunlar taşınır ve taşınmaz mallar olabilir. Ancak bu 
arada paranın değişim kabiliyeti bulunan bir mal olduğunu belirtmek gerekir. 

 

Zimmet ve ihtilasa konu para ve para hükmündeki kağıtların, senetlerin ve sair 
taşınır malların devlete veya özel kişilere ait olmasının sonuca, yani cürmün meydana 
gelmesine tesiri yoktur. 

 

Zimmet suçu iki şekilde meydana gelebilir. Kamu görevlisi, ya kendisine zilyetliği 
bırakılmış olan malı doğrudan doğruya kendisinin veya başkasının üzerine geçirir, yada 
doğrudan doğruya değil de hile kullanarak kendisine bırakılan bir malı üzerine geçirir. 
Birinci halde basit zimmet suçu, ikinci halde ise nitelikli zimmet suçu oluşur. 

 

a. Basit Zimmet 

 

TCK’nun 247.maddesinin 1. bendine göre basit zimmet suçu “Kamu görevlisinin, 
görevi nedeniyle zilyetliği kendisine devredilmiş olan veya koruma ve gözetimiyle yükümlü 
olduğu malı kendisinin veya başkasının üzerine geçirmesidir.” 

 

O halde basit zimmet suçunun unsurları şu şekilde belirlenebilir: 

                                                
354 Dündar, s.195. 

355 Erem Faruk /Toroslu Nevzat, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, Savaş Yayınları, Ankara 1983, s.137. 
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aa. Failin Kamu Görevlisi Olması 

 

Zimmet suçu ancak kamu görevlileri tarafından işlenebilir. Kamu görevlisi,  görevi 
nedeniyle kendisine bir malın yada malların zilyetliği devredilmiş olan veya koruma ve 
gözetimi yükümlülüğü verilen kişidir. Her şeyden önce kamu görevlisinin, görevinin 
niteliği gereği kendisine bir malın zilyetliğinin devredilebileceği bir görevde olması gerekir. 
Bir mal saymanı zimmet suçunun faili olabilir, ancak bir belediye meclis üyesi zimmet 
suçunun faili olmaz, çünkü görevi gereği kendisine bir malın zilyetliğinin teslimi söz 
konusu olmayacaktır. 

  

Kanun koyucu, görevlileri Ceza Kanunu’na göre memur sayılmayan bazı 
kuruluşların teşkilat kanunlarına  kurumun para ve malları üzerinde şahsi tasarrufta 
bulunanların devlet memurları gibi cezalandırılacaklarına dair hükümler koyarak bu 
kuruluşların görevlilerinin de memurlar gibi yargılanmaları yolunu açmaktadır. 

 

bb.  Malın Zimmete Geçirilmesi 

 

765 sayılı Kanun, zimmet suçunun konusunu para, para yerine geçen evrak veya 
senetler ve diğer mallar olarak belirlemişti. Ancak 5237 sayılı Kanun’da zimmetin konusu 
olarak  “kamu görevlisine görevi nedeniyle zilyetliği veya koruma ve gözetimi bırakılan  
mallar” belirlenmiştir. Kanunda, para mal kavramı içerisinde değerlendirilmiştir. 5237 
sayılı Kanun’a göre de para ve diğer kıymetli evrakın kamu görevlisi tarafından mal 
edinilmesi zimmet suçunu oluşturur. Çünkü, para zimmete geçirilmesi en kolay maldır. Bu 
yüzden kanundaki mal ifadesini para ve sair ekonomik değeri olan mallar olarak anlamak 
gerekecektir. Ekonomik değeri olmayan mallar zimmete geçirme suçunun konusunu teşkil 
etmez. “Evrak mahzenine kaldırılmış eski dosyalardaki kağıtları satan memur zimmetten 
cezalandırılamaz.”356 

 

Zimmetin konusu ekonomik değeri olan her çeşit taşınır ve taşınmaz mallardır. 5237 
sayılı Kanun’un gerekçesinden taşınmaz malların da zimmet konusu oluşturacağını 
görmekteyiz.357 765 sayılı Kanun’a göre taşınmaz malların zimmete geçirilmesi söz konusu  
değildi. 

 

Zimmet konusunun devlete veya şahıslara ait olması arasında farklılık yoktur. Bu 
husus bir Yargıtay Ceza Genel Kurul Kararında şöyle ifade edilmiştir. “Suçun oluşması 
için zimmete geçirilen para veya şeylerin Devlete yada özel kişilere ait olmasının önemi 

                                                
356 Erem/Toroslu, s.138. 

357 Erol Haydar,Gerekçeli Açıklamalı ve İçtihatlı Yeni Türk Ceza Kanunu, Ankara 2005, s.1141. 
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yoktur. Önemli olan, para veya şeylerin görevi gereği memurun eli altında 
bulunmasıdır”358 

 

O halde para mal veya değerli eşyanın mutlaka devlete ait olması gerekmez. Bir 
gerçek şahsa veya özel hukuk tüzel kişisine ait malın memura teslimi halinde aşırma varsa 
bu da zimmet suçu oluşturur, şu kadar ki mal memura görevi sebebiyle teslim edilmiş 
olmalıdır. 

  

cc. Zimmet Konusunun Kamu Görevlisine Görevi Dolayısıyla Verilmesi 

 

Zimmet konusu malların, kamu görevlisine  görevi sebebiyle verilmesi veya koruma 
ve gözetimi altına bırakılması gerekmektedir. Kamu görevlisi kural olarak kanunların 
kendisine verdiği yetkiyi kullanır. O halde kamu görevlisi kanunla verilen bir görevin 
yerine getirilmesi sırasında zimmet suçu işleyebilir. 

 

Yargıtay’a göre; “Zimmet suçu, memurun görevi gereği ve yasal olarak kendisine 
verilmiş, korunması ve denetlenmesiyle sorumlu olduğu parayı veya para 
hükmündeki belge ve senetleri yahut malları mal edinmesiyle oluşur. Sanığın görevi 
gereği kendisine verilmemiş, üzerinde koruma, denetim ve sorumluluğu bulunmayan 
parayı, kandırıcılık yeteneği olan sahte belgeler düzenleyerek mal edinmesi zimmet 
değil, sahtecilik suçu niteliğindedir. Düzenlenen evrakın aldatılıcılık yeteneğinin 
bulunmaması halinde ise eylem genel anlamda görevi kötüye kullanma suçunu 
oluşturur.”359 

 

Bir mal kamu görevlisine kural olarak teslim edilmek suretiyle verilir ve hatta bu 
durum bir tutanakla belgelenir. Kimi zaman öyle durumlar olur ki kamu görevlisine mal 
teslim edilmez, ancak kamu görevlisi görevi gereği o malın zilyedi durumundadır. “Resmen 
teslim ve tesellüm muamelesinin mevcut olmaması tevdinin mevcut olmadığı manasına 
alınmamalıdır...Bu hususta ölçü şu olmalıdır .Vazifesi dolayısıyla mala ‘zilyet’ olan her 
memura mal tevdi edilmiş demektir.”360 

 

dd. Kamu Görevlisi Tarafından Aşırılma 

 

Görevi gereği kendisine verilen mal veya malların kamu görevlisi tarafından mal 
edinilmesi yani çıkarları için kullanılması halinde zimmet suçu oluşur. Çıkardan maksat 
kendi şahsi menfaati olabileceği gibi üçüncü şahsın hukuka aykırı bir çıkarı da olabilir. 

                                                
358 Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 24.12.1984 tarih ve E.156, K.464 Sayılı Kararı, Yıldırım, s.17. 

359 Yargıtay 5. Ceza Dairesinin 02.05.1984 tarih ve E.973, K.1879 Sayılı kararı, Yıldırım, s.21 

360 Erem/Toroslu, s.140. 
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Kanun bu hususu “malı kendisinin veya başkasının zimmetine geçirme”olarak belirlemiştir. 
Bu husus suçun maddi unsurunu oluşturur. “Memurun görevi gereği kendisine tevdi edilen 
ya da koruma, denetim veya sorumluluğu altında bulunan şeyler üzerinde onların 
malikiymiş gibi tasarrufta bulunması zimmet suçunu oluşturur.”361 

 

ee. Mal Edinmek Kastı 

 

Suçun manevi unsuru kasıttır; fiilin bilerek ve isteyerek işlenmesi gerekir. Mal, 
taksirle ve hata suretiyle, şahsın mamelekine geçmiş ise zimmet suçu oluşmaz. Yargıtay’a 
göre “Failin bilgisizliği veya mesleki yetersizliği yada yanılma ve yanlışlık yapılan 
eylemlerinde açık suç kastı olmadığı için zimmet olarak kabul edilmez.”362 

 

Fiil, hata  veya kusurla yada ihmal suretiyle işlenirse zimmet suçu oluşmaz. Ancak 
mamelekinde meydana gelen artış kadar tazmin gerekir. 

 

Erem ve  Toroslu’ya göre “Bu suçta, kanunun ayrıca hususi kast aradığına dair 
hükmünde hiçbir sarahat mevcut değildir.”363 

 

b. Nitelikli (İhtilasen) Zimmet 

 

Nitelikli zimmet suçu TCK’ nun 247. maddesinin 2. bendinde düzenlenmiştir. Buna 
göre, fiil zimmetin açığa çıkmamasını sağlamaya yönelik hileli davranışlarla işlenirse 
nitelikli zimmet suçu oluşur. Burada önemli olan zimmet suçunun hile ile işlenmiş 
olmasıdır. 

 

Nitelikli zimmet suçunun oluşumu için “zimmetin hile ile gerçekleştirilmesi” ve 
“yapılan hilenin eylemin ortaya çıkmasını önleyecek nitelikte olması” gerekir. Zimmet 
suçunun ortaya çıkmasını önlemek için yapılan her türlü aldatıcı faaliyet hiledir. Yapılan 
hile, zimmeti gizlemeye elverişli bulunmalı, kaba ve ilk bakışta anlaşılabilir nitelikte 
olmamalıdır. Kamu görevlisinin zimmetini gizlemek için yazı ve rakamlar üzerinde silinti, 
kazıntı yapmış olması aldatıcı faaliyeti yada hileyi gösterir. Yargıtay Ceza Genel 
Kurulu'nun 19.3.1990 tarih ve 53-74 sayılı kararında; "Silinti ve kazıntıların ilk bakışta 
anlaşılabilir nitelikte olması durumunda hilenin aldatıcılık yeteneği bulunmadığından 
eylemin nitelikli zimmet değil, basit zimmet suçunu oluşturacağına”364 hükmolunmuştur. 

                                                
361 Çetin Erol, Ceza Hukukunda ve Özel Yasalarda Memur, Memur ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanma 

Usulü ve Memur Suçları, Eda Matbaası, Ankara 2000, s.507. 

362 Yargıtay 5. Ceza Dairesinin 16.09.1987 tarih ve E.6829, K.4562 Sayılı Kararı, Yıldırım, s.22. 

363 Erem/Toroslu, s.144. 

364 Çetin, s.508. 
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Yargıtay Ceza Genel Kurul kararına göre “İhtilas, zimmetten bağımsız ve ayrı bir 
suç olmayıp, zimmetin nitelikli halidir.”365 O halde suçun unsurları nitelikli zimmet suçu 
için de geçerli olacaktır. 

 

c. Zimmet Suçunun Cezasını Azaltan Haller 

 

Zimmet suçunun cezası üç halde azaltılabilir 

 

1- Kullanma zimmeti366 

2- Etkin pişmanlık367 

3-Malın değerinin azlığı368  

 

aa. Kullanma Zimmeti 

 

Kullanma zimmetinde malın geçici bir süre kullanımını ve sonra iade edilmesi söz 
konudur. Bu halde  zimmet suçu oluşmaktadır. Ancak malın geçici bir süre kullanılarak 
iade edilmesi  cezanın azaltılmasına sebep olur. Kanundaki göre cezanın azaltılması için 
failin baştan itibaren malı geçici süre ile kullanmak amacında olması gerekir. Zira Kanunda 
“Zimmet suçunun, malın geçici bir süre kullanıldıktan sonra iade edilmek üzere işlenmesi 
halinde”cezanın indirileceğinden bahsedilmektedir. Yine Yargıtay kararları bu yöndedir: 
“Memur para veya taşınır malı geri vermek niyetiyle de olsa aşırmış ise cürüm yine 
meydana gelir”.369 

 

Kullanma zimmetinin en çok karşılaşılan hali idare adına tahsilat yapmakla görevli 
olan personelin tahsil ettiği parayı geç yatırması halinde karşılaşılmaktadır. 

 

“Yargıtay, tahsildarın, mutemetlerin idareye ait parayı yönetmeliklerinde belirtilen 
sürede banka veya vezneye yatırmayarak uzun süre üzerinde taşıdıktan sonra 
kendiliğinden yatırmasını zimmet olarak kabul etmektedir. Ancak bu süre paranın 

                                                
365 Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 05.02.1990 tarih ve E.5, K.129-14 Sayılı Kararı, Yıldırım, s.22. 

366 TCK m.247./3  

367 5237 Sayılı Kanun m. 248.  

368 5237 Sayılı Kanun m. 249. 

369 Yargıtay 5. Ceza Dairesinin 15.09.1955 tarih ve E.3959, K.3450 Sayılı Kararı, Yıldırım, s.21. 
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yatırılması gereken tarihten sonra hata ve unutkanlığın ortaya çıkabileceği zaman 
dilimini geçen, paranın faizinden yararlanılabilecek bir süre olmalıdır.”370 

 

bb. Etkin Pişmanlık 

 

Kanunda, soruşturma yada kovuşturma başlamadan önce, zimmete geçirilen malın 
aynen iade edilmesi veya uğranılan zararın tamamen tazmin edilmesi hâlleri etkin 
pişmanlık kabul edilmiş ve suçun cezası azaltılmıştır. 

 

“Paranın zimmeti söz konusu ise ödeme nakit olarak yapılmalıdır. Ödemenin 
taahhüt edilmesi ya da güvence verilmesi ödeme sayılmaz. Yasa tamamen ödeme 
koşulu içerdiğinden kısmi ödeme nedeniyle cezadan indirme yapılamaz. Bu durum 
ancak takdiri indirime yol açabilir. 

 

Sanığın bilgisi ve isteği içinde olmak koşuluyla üçüncü kişinin ödemesi nedeniyle de 
ceza indirilir.”371 

 

cc. Malın Değerinin Azlığı 

 

Malın değerinin ne olduğu zimmet suçunun oluşması açısından önemli değildir. 
Başka bir değişle malın değeri az da olsa zimmet suçu oluşur. Malın değerinin az olması 
halinde cezada indirime gidilir. “Zararın hafif olup olmadığını tayinde suçun işlendiği 
zamanki değer nazara alınmalıdır.”372 

 

d. Denetim Görevini İhmal Etmek Suretiyle Zimmete Sebebiyet  Vermek 

 

5237 sayılı Kanunun 251. maddesi, denetimle görevli personelin zimmet ve irtikapa 
göz yumması hali ile denetim görevini ihmal ederek, zimmet veya irtikâp suçunun 
işlenmesine sebebiyet vermek hallerini ayrı bir hükümde düzenlemiştir. 

 

Denetimle yükümlü kamu görevlisi, zimmet veya irtikâp suçunun işlenmesine 
kasten göz yummuş ise  işlenen suçun müşterek faili olur. Aslında bu hüküm bulunmasa da 
kasten göz yumanların genel hükümlere göre müşterek fail olarak yargılanmaları gerekirdi.  

                                                
370 Ulusoy Halil, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve 

Uygulanması Hakkında İnceleme,TİD, Eylül 1991, Sy.392, s.155. 

371 Çetin, s.509. 

372 Erem/Toroslu, s.145. 
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Zimmet veya irtikâp suçunun meydana gelmesi halinde, denetim görevini ihmal 
eden kamu görevlisinin yargılanması ve cezalandırılması gerekecektir. Zira denetimle 
yükümlü olmasına rağmen denetimi ihmal ederek, zimmet veya irtikap suçunun 
işlenmesine imkân sağlayan kamu görevlisine de 5237 sayılı Kanuna göre yine ceza tayin 
edilecektir. 

 

765 Sayılı Kanun’da “Denetim görevini ihmal eden memur,meydana gelen zararın 
ödenmesinden zimmet suçunu işleyen asıl fail ile birlikte sorumlu tutulur.”Hükmü varken 
5237 sayılı Kanun’a bu hüküm konulmamıştır. Ancak 251. maddenin 1. bendinden kasten 
göz yuman denetim elemanının tazminle de sorumlu olacağı sonucuna varılmalıdır. 
Yargıtay’a göre “Zimmet teşebbüs derecesinde kalsa veya nitelikli zimmet şeklinde bulunsa 
zimmete sebep olma suçunun işlenmesi mümkün olmaktadır.”373  

 

Suçun unsurları aşağıdaki gibi belirlenebilir: 

 

aa. Failin Denetim Görevini Yapması Gereken Bir Kamu Görevlisi Olması  

 

Bu suçta bir kamu görevlisi suçudur. Ancak memurun denetim görevini yapmakla 
görevli ve yükümlü olması gerekir. Denetlemekle yükümlü olanlar ilgilinin üstü 
durumundaki amirleri olabileceği gibi, denetim görevini yerine getirmesi gereken denetim 
elemanları  da olabilir. “Sadece zimmet suçlusu memurun ‘amiri’ olmak kafi değildir. İhmal 
edilen ‘vazife’nin mali denetlemeyi de gerektirmesi lazımdır.”374  

 

bb. Zimmet ve İrtikap Suçunun Oluşması 

 

TCK’nun 251. maddesine göre, denetim görevinin yapılmamasından dolayı ceza 
verilebilmesi için zimmet ve irtikap suçlarının oluşması gerekmektedir. Yine 765 sayılı 
Kanunda sadece zimmet suçundan bahsedilirken 5237 sayılı Kanun irtikap suçunu da bu 
hükme dahil etmiştir. 

 

“Bu ‘ihmal’in zimmete veya miktarının artmasına ‘sebep’ olması (illiyet bağı) 
lazımdır. Amirin bütün ihtimamına rağmen zimmetin vukuunu önlemeye, beşeri ve 
makul ölçülere göre imkan yok idiyse bu suçtan bahsedilemez.”375 

 

                                                
373 Yargıtay 5. Ceza Dairesinin 28.03.1985 tarih ve E.1102, K.1290 Sayılı kararı, Yıldırım, s.20. 

374 Erem/Toroslu, s.147. 

375 Erem/Toroslu, s.148. 
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Zimmet suçunun oluşması içinde zimmet suçunun failine bu suçtan dolayı ceza 
verilmiş olması gerekir. Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na göre “Esas sanık hakkında açılan 
dava sonucunda fiilin zimmet olarak kabulü ile bu suçtan mahkumiyet kararı verilip karar 
kesinleşmedikçe, zimmete sebep olma suçundan dolayı mahkumiyet kararı verilemez.”376  

 

Denetim görevi yapmayanın zimmet suçuna iştirak etmemiş olması gerekir. Aksi 
takdirde suça iştirak olur ve failin doğrudan zimmet suçundan yargılanması gerekir. 

 

cc. Suçun Manevi unsuru 

 

Suçun manevi unsuru kasttır. Ancak Erem’e göre “‘ihmal kastı’ aranacaktır, 
vazifenin ağırlığı sebebi ile murakabe ihmalinde kast yoktur.”377  

 

2. RÜŞVET  

 

Rüşvet suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “Millete ve Devlete Karşı Suçlar” 
kısmının, “Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar” bölümünde ele 
alınmıştır. 765 sayılı Kanun’da rüşvet yine “Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Cürümler”  
babında ele alınmıştı.  

 

5237 sayılı Kanunun rüşvete ilişkin madde gerekçesinde “Kamu hizmetlerinin gerek 
eşitlik gerek liyakatlılık açısından adalet ilkelerine uygun yürütüldüğü, kamu görevlilerinin 
rüşvet kabul etmez ve ‘satın alınamaz’ oldukları hususunda toplumda hakim olan güvenin, 
inancın sarsılmaması gerekir. Rüşvete ilişkin suç tanımı, bu güveni korumayı 
amaçlamıştır.”378 denilmektedir. 

 

“Bu mahiyetteki bütün suçlarda olduğu gibi, rüşvet suçunda da zarar gören “devlet 
idaresi”dir. Bu suçla dürüst bir idareye halkın taşıdığı itimat sarsılmış olur. 
Memuru tatmin suretiyle, haksız olanın dahi elde edilebileceği kanaatinin yer 
almamasındaki amme menfaati büyüktür.”379 

 
 
 

                                                
376 Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 28.09.1981 tarih ve E.212, K.4 Sayılı kararı, Yıldırım, s.19  

377 Erem/Toroslu, s.148. 

378 Erol, s.1195. 

379 Erem/Toroslu, s.162. 
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a. Tanımı 

 

Rüşvet, kısaca memur olan veya memur sayılanların görevleri gereği başkalarından  
menfaat sağlamalarıdır denebilir. Rüşvet suçu, Ceza Kanununun 252. maddesinde 
tanımlanmıştır. “Rüşvet, bir kamu görevlisinin, görevinin gereklerine aykırı olarak bir işi 
yapması veya yapmaması için kişiyle vardığı anlaşma çerçevesinde bir yarar 
sağlamasıdır.” 

 

Rüşvet, bir başka yazar tarafından şöyle tanımlanmıştır: “Rüşvet, memurun, 
görevine giren yetkili olduğu konuda yapmaya veya yapmamaya mecbur olduğu 
şeyi yapmak veya yapmamak için karşı tarafla aralarında serbest iradenin ürünü 
olan karşılıklı rızaya dayalı yapılan bir anlaşma (rüşvet sözleşmesi) sonucunda 
çıkar elde etmesidir.”380 

 

Bu tanımlara göre karşılıklı rızaya  dayanan bir anlaşma bulunmuyorsa rüşvet suçu 
oluşmamaktadır.Yargıtay’ın içtihatları da bu yöndedir. Örneğin rüşvet isteğinin tespiti 
amacıyla, faile numarası alınmış para verilmesinin sağlanması halinde rüşvet suçu 
oluşmamaktadır. Çünkü parayı veren tarafın amacı rüşvet karşılığı failin kendisine 
sağlayacağı yarar değil, failin yakalanmasını sağlamaktır. Bu durumda failler arasında 
serbest iradeye dayanan bir anlaşma mevcut değildir. 

 

“Öğretim görevlisi olan sanığın, öğrencisi olan müştekiden başarısız olduğu 
derslerden sınıf geçirmek için istediği parayı esasen vermeye niyetli olmayan 
müştekinin sanığı yakalatmak için anlaşmış gibi davranıp  C.Savcılığına müracaat 
ederek parayı verdiği sırada sanığı yakalattığı olayda sanığın ikna edici bir 
davranışı olmayıp, ikna suretiyle irtikap suçunun unsurları oluşmadığı, ancak 
yapmaması gereken şeyi yapmak için müştekiden para istemesi şeklinde oluşan 
eylemin, teklifin müşteki tarafından kabul edilmemesi, bu suretle rüşvet 
anlaşmasının da oluşmadığı nazara alındığında rüşvet almaya eksik teşebbüs 
niteliğindedir.”381 

 

765 sayılı Kanun’da failin para, hediye ve her ne nam altında olursa olsun 
sağladıkları diğer menfaatlerden bahsedilmekte iken, 5237 sayılı Kanun’da “varılan 
anlaşma çerçevesinde bir yarar sağlamasından” söz edilmektedir. O halde sağlanan 
menfaatin mutlaka maddi olması gerekmemektedir. 

 

                                                
380 Ulusoy, s.147. 

381 Y. 5.CD 3.10.2001 tarih ve E. 2001/5132 sayılı kararı, www.yargitay.gov.tr, 09.03.2006. 
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“Rüşvet suçunun bahse konu olabilmesi için fert tarafından memura veya memur 
tarafından ferde doğrudan doğruya veya dolayısıyla bir teklif yapılmış olması lazımdır.”382 
Buna göre rüşvetin mutlaka memur tarafından istenmiş olması gerekmemektedir; diğer 
yandan rüşvet veren kişinin teklifi de suçun oluşması açısından yeterlidir. Diğer bir deyişle 
önemli olan rüşvet anlaşmasıdır. Anlaşma teklifinin kimin tarafından yapıldığının bir önemi 
yoktur. Bu arada ifade edilmesi gereken bir husus da şudur: Suçun oluşumu için menfaat 
temin edilen bir muhatabın bulunması gereklidir.  

 

Kanun, rüşvet alan kişinin, rüşvet konusu malı soruşturmaya yetkili makamlara, 
soruşturma başlanmadan önce teslim ederse pişmanlık hali kabul etmekte ve rüşvet 
suçundan ceza verilmeyeceği hükme bağlamıştır. Bu durum rüşvet veren açısından da 
geçerli sayılmıştır.383 Aynı husus 765 sayılı Kanun’un 215. maddesinde benzer  şekilde 
düzenlenmişti: 

 

“Polis memuru olan sanık Ferhat' ın rüşveti aldıktan sonra ve fakat istenilen hususu 
yerine getirmeksizin aldığı rüşvet konusu para, çek ve ayrıca suç konusu tabancayı 
Dörtyol mevkiinde görev yapmakta olan polis memuru arkadaşlarına götürüp teslim 
ederek keyfiyeti ihbar ettiği anlaşılmış, oluş bu sanık yönünden de mahkemece bu 
şekilde kabul edilmiş olmasına göre TCK.nun 215. maddesi açık hükmü karşısında 
rüşvet almaktan sorumlu olamayacağı gözetilmeyerek yazılı şekilde mahkumiyetine 
karar verilmesinin yasaya aykırı olduğu(na karar verilmiştir.)”384 

 

Rüşvet suçunu, basit rüşvet, ağır (nitelikli) rüşvet olarak iki biçimde ele almak 
mümkündür: 

 

Basit Rüşvet Suçu “memur veya memur sayılanların  kanun ve nizam hükümlerine 
göre yapmak zorunda olduğu şeyi yapmak veya yapmamak zorunda olduğu şeyi yapmamak 
için menfaat sağlamalarına veya bir vaadi kabul etmelerine basit rüşvet denir.  

 

Berkman basit rüşveti çabuklaştırıcı rüşvet olarak belirlemekte ve şöyle 
tanımlamaktadır: “Bir kamu işlemini çabuklaştırmaya yönelik ödemeleri içeren 
diğer bir deyişle yasal düzenlemelere uygun bir kamu işlemini süratlendirmek üzere 
verilen ve alınan rüşvettir;  buna çabuklaştırıcı rüşvet (hafif  rüşvet) denilebilir.”385 

 

Kamu görevlisi rüşvet almasa da bu görevi yerine getirecek idiyse, menfaat karşılığı 
bu işi yapması halinde basit rüşvet suçu oluşur. “Burada memur bir menfaat 
                                                

382  Dündar, s.193. 

383 5237 Sayılı Tük Ceza Kanunu m. 254. 

384 Y. 5.CD 8.5.1996 tarih E.1996/29, K.1996/1547 Sayılı kararı, www.yargitay.gov.tr,09.03.2006. 

385 Berkman, s.21. 
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sağlamaktadır, ancak görevini kötüye kullanmamaktadır. Zira yapılan şey zaten kanuni 
görev gereği yapılması gereken şeydir. Ancak, memurluk sıfatının kötüye kullanılması söz 
konusu ol(maktadır.)”386 

 

Yargıtay’ın bir kararında; “Afyon SSK Hastanesinde genel cerrah olarak görevli 
olduğu anlaşılan sanığın müşteki A.'in kız kardeşi YT.'ü muayenehanesinde 
muayene edip, ameliyat olması gerektiğini söyledikten sonra, ameliyat için 70 
milyon lira istediği, müştekinin fakir olduğunu söylemesi üzerine 50 milyon liraya 
anlaştıkları, paranın bir kısmını peşin isteyerek, YT.'ü SSK Hastanesine gönderip 
yatışını yaptırdığı, müştekinin telefonla sanığa  "paranın bir kısmını vereceğiz”diye 
haber vermesinden sonra 50 markı alıp ameliyatı yaptığı; 6.2.2001 tarihinde ise 
müştekinin savcılığa müracaatla numaraları tespit edilen 35.000.000 lirayı sanığa 
teslim ettiği ve söz konusu paraların polislerce sanık üzerinde yakalanmış olduğu, 
olay ve yakalama tutanağı, müştekinin, tanıkların samimi anlatımları, sanığın 
kaçamaklı ikrarı ve tüm dosya içeriğinden anlaşılmakla  sabit olan eylemi yapmaya 
mecbur olduğu şeyi yapmak için rüşvet almak suçunu oluşturduğuna”387 
hükmetmiştir. 

 

Ağır Rüşvet Suçu ise,  yapılması gereken işin yapılmaması veya yapılmaması 
gereken işin yapılması için işlenmesi halinde oluşmaktadır. 

  

Yine Berkman farklı bir tanımına yer vermektedir: “Yasal düzenlemelere uygun 
olmayan bir kamu işleminin yapılması için verilen ve alınan rüşvettir; buna da 
çarpıtıcı rüşvet (ağır rüşvet) denilebilir.”388 

 

Ağır rüşvette sanık görevini kötüye kullanmakta ve yapması zorunlu olan  işi 
yapmamakta veya yapmaması gereken işi yapmaktadır. 

 

Yargıtay bu konuda şöyle bir karar vermiştir: “Suç tarihinde seyir halinde bulunan 
Muhittin'e ait traktörün durdurulması sonrası sanık polis memuru Mehmet'in araca 
ait belgeleri alıp inceledikten sonra traktörün plakasının bulunmadığından bahisle 
işlem yapılacağını ve 26.000.000 lira cezasının olduğunu bildirmesi üzerine "parası 
olmadığını”söyleyen müştekiye öyleyse 15.000.000 ver ceza yazmayalım sen de 
git”diyerek ondan bu parayı aldığı anlaşılmış olduğuna göre eylemi TCK.nun 
212/2. maddesinde düzenlenen nitelikli rüşvet alma suçunu oluştur(maktadır).”389 

 

                                                
386 Dündar, s.193.  

387 Y. 5.CD 10.10.2001 tarih ve E. 2001/6131,K. 2001/5684Sayılı kararı, www.yargitay.gov.tr, 09.03.2006. 

388 Berkman, s.21-24.  

389 Y. 5.CD 9.12.2003 Tarih ve E.2002/9368, K.2003/7158 Sayılı kararı, www.yargitay.gov.tr, 09.03.2006. 
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Ülkemizde çok yaygın olan doktorun hasta olmayanlara para karşılığı sağlık raporu 
vermesi yada vergi memurunun tespit ettiği eksiklik karşılığında bu hususta işlem 
yapmamak karşılığı menfaat temin etmesi nitelikli rüşvet suçunu oluşturmaktadır. 

 

Anayasa Mahkemesinin Yüce Divan sıfatıyla verdiği 16.03.1982 tarih ve E:1981/2 
ve K: 1982/1 sayılı kararı nitelikli rüşvet suçunun bir örneğini oluşturmaktadır:  

 

“1975 yılından beri Haydarpaşa Gümrüğünde bekleyen yurda sokulması Kanuna 
uygun olmaması nedeniyle ithaline müsaade olunmayan yaklaşık ikibin ton demirin, 
hurda adı altında çekilmesini temin için otuz milyon lira rüşvet aldığı sabit olan 
sanık T.M’nın eylemine uyan Türk Ceza Kanununun 213/1 maddesi 
gereğince....hükümlülüğüne”390karar verilmiştir. 

    

b. Suçun Unsurları 

 

Suçun unsurları aşağıdaki gibi ortaya konabilir: 

 

aa. Failin Kamu Görevlisi Olması 

 

Rüşvet suçu kamu görevi ile bağlantılıdır. Aslında rüşvet alma suçu kamu görevlisi 
suçudur. Rüşvet verme suçu kamu görevlisi suçu sayılmaz. Ama rüşvet alan daima kamu 
görevlisi olmak durumundadır. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre rüşvet alma suçu 
kamu görevlileri tarafından işlenebilir. “Rüşvet suçu bir karşılaşma suçudur; bu nedenle 
çok failli bir suçtur. Bir tarafta, rüşvet veren; diğer tarafta ise rüşvet alan kamu görevlisi 
yer almaktadır.”391 

 

O halde kamu görevlileri belirlenirken her şeyden önce görevli ve kamu örgütü 
arasında bağlantı kurulması gerekmektedir. “Kamu görevlileri mutlaka kamu kesimindeki 
bir örgüte (bir kamu kurum veya kuruluşuna) bağlı olarak çalışırlar.”392  

 

Rüşvet suçunun oluşumunda kamu görevlisi kavramını belirlerken sadece devlet 
memuru kavramı ile bağlı kalmak mümkün değildir. Kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşları adına hareket eden görevliler de rüşvet suçunun faili olabilirler. Ayrıca, 
Kanunun 252. maddesinin 4. fıkrasında kamu görevlisi kavramının genişletildiği 
anlaşılmaktadır. Buna göre kamu kurumları tarafından kurulmuş olan şirket vakıf ve kamu 

                                                
390 Yüce Divan Kararları, C.1,Anayasa Mahkemesi Yayınları 5, Ankara 1985, s.717. 

391 Madde Gerekçesi, Erol, s.1195. 
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yararına çalışan dernekler adına hareket eden kişiler rüşvet suçunun failleri olarak 
cezalandırılabileceklerdir. Gerçek anlamda bir kamu gücü kullanmamaları sebebiyle bu 
kişilerin kamu görevlisi sayılmaları mümkün değilken 5237 sayılı Kanun’la bu kişiler kamu 
görevlisi gibi rüşvet suçunun failleri sayılmışlardır. “Failin memur sayılması için, resmi bir 
vazife ile ödevli bulunması, hukuken muteber bir işleme dayandırılmalıdır. Aksi halde fail 
hukuken memur sayılmayacağından suç rüşvet alma değil, dolandırıcılık olur.”393 

 

Kamu görevlisini her bir davada kendi özel şartlarında değerlendirmek 
gerekir.Yargıtay bir kararında TSE’de çalışan bir personeli memur saymamıştır: 

 

“Sanığın Türk Standartları Enstitüsü Adana Bölge Müdürlüğünde Makine 
Mühendisi olarak görev yaptığı, Sistem Asansörleri San. Ve Tic. Ltd. Şirketinin 
yaptığı beş adet asansöre TSE uygunluk belgesi almak için TSE Adana Bölge 
Müdürlüğüne müracaatta bulunduğu, asansörleri kontrol ederek inceleme raporu 
hazırlamakla görevlendirilen sanığın bazı noksanlıklar bulunduğunu şirket yetkilisi 
müşteki Mesut'a bildirip uygunluk belgesi verilmesi ve işlerin çabuklaştırılması için 
bir milyar lira para istediği, müştekinin durumu Adana Emniyet Müdürlüğü Mali 
Şube Müdürlüğüne bildirmesi üzerine sanığın yakalanması ve suçun tespiti için 
önceden  seri numaraları belirlenen ve sanığa verilmek üzere müştekiye teslim 
edilen paraların sanığa verildiği ve müteakiben yapılan operasyonla yakalandığının 
anlaşılması karşısında,  

  

Sanığın ceza yasası uygulamasında memur sayılmadığı ve 132 Sayılı Türk 
Standartları Enstitüsünün Kuruluş Kanunun 13. maddesine göre de kurumun 
malları aleyhine işlenen suçlar dışındaki fiillerinden dolayı da memur gibi 
cezalandırılamayacağı  dikkate   alındığında   rüşvet   alma   veya   görevi   kötüye   
kullanma   suçlarının    faili olamayacağına…”394karar verilmiştir. 

 

bb. Memurun Görevli ve Yetkili Olması 

 

Memur görevli ve yetkili olmalıdır. Ancak memur kendi görevine giren konularda 
rüşvet suçunu işleyebilir. Memurun görevine girmeyen konuda menfaat sağlaması rüşvet 
suçunu oluşturmaz. 

 

“A... Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri bünyesinde memur olan sanığın, 
doğrudan para tahsiline yetkili bulunmaması karşısında, toplanan delillere göre 
oluşan eyleminin kül halinde TCK. nun 240. maddesi kapsamında genel görevi 

                                                
393 Dündar, s.193. 

394 Y. 5.CD 21.4.2003 tarih ve E.2002/3717, K.2003/2158 Sayılı kararı, www.yargitay.gov.tr, 09.03.2006. 
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kötüye kullanma suçunu oluşturacağı gözetilmeyerek, mahkumiyeti yerine, yazılı 
gerekçelerle beraatine karar verilmesi,”395hukuka uygun bulunmamıştır. 

 

Adliyede tutanak yazmanı olan failin cezasının ertelenmesi için bir sanıktan çıkar 
sağlaması eyleminde erteleme işi görevine girmediğinden rüşvet suçu oluşmayacaktır. 
Yargıtay 5. Ceza Dairesinin 22.5.1985 tarih ve 1546-2246 sayılı kararında da; “Hasta 
kabulü ile görevli olmayan memurun hastaneye yatması için depozito adı altında hastadan 
para alma eyleminin rüşvet suçunu oluşturmayacağına karar verilmiştir.”396 

 

cc. Rüşvet Anlaşması 

 

Rüşvet Anlaşması; Kamu görevlisi ile rüşvet veren arasında memurun görevine 
giren bir konuda işin yapılması yada yapılmamasının sağlanması amacıyla anlaşmaya 
varılmasıdır.  

 

Rüşvet anlaşması, memura para, vaat veya taahhüt kabulü, sair menfaatler 
sağlanmasını içerir. Bu menfaatlerden kasıt, haksız menfaatin sağlanmış olmasıdır. Bu 
menfaatler doğrudan doğruya memura verilebileceği gibi üçüncü kişi aracılığı ile de 
verilebilir. 

 

“Rüşvet anlaşmasının işin yapılmasından önce yapılmış olması gerekir. İşin ya-
pılmasından önce yapılmış bir rüşvet anlaşmasına dayalı olmayan çıkar sağlamalar 
bu suçu oluşturmaz. Anlaşma önce yapılmış olmak kaydıyla rüşvete konu çıkarın 
işin yapılmasından sonra sağlanması durumunda da rüşvet alma suçu oluşur.”397 

 

Rüşvet anlaşmasının mutlaka yapılan işin tamamlanmasından önce yapılmış olması 
gerekir. Ancak rüşvet konusunun verilip verilmemesinin suçun oluşmasında önemi 
bulunmamaktadır. 

 

“Ayancık Orman İşletme Müdürlüğünde görevli sanıklar Hayrettin ve Hikmet'in 
kaçak orman emvali nakleden diğer sanık Engin'den yasal işlem yapmama karşılığı 
40.000.000 lira istedikleri, Engin'in ise 34.000.000 lirayı verdiği ve kalan 6.000.000 
lirayı sonra vermeyi taahüt ettiği, böylece rüşvet anlaşmasının,  rüşvet alma 
suçunun tamamlandığı, ayrıca çıkarın elde edilmesinin suçun oluşumuna etkisi 

                                                
395 Y. 5.CD 22.5.2003 tarih ve E.2002/3358, K.2003/3062Sayılı kararı, www.yargitay.gov.tr,09.03.2006. 
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olmayacağı, bu durumda ağır para cezasının hesabında rüşvet anlaşmasına konu 
40 milyon liranın esas alınması gerektiği(ne)”398karar verilmiştir. 

 

Suçun gerçekleşmesi için menfaatin  veya taahhüdün kabul edilmesi yeterlidir. 
Rüşvet karşılığında kamu görevlisi tarafından gerçekleştirilecek olan işin yapılması yada 
yapılmaması önemli değildir. Kanunda “rüşvet konusunda anlaşmaya varılması hâlinde, suç 
tamamlanmış gibi cezaya hükmolunur.” denilmektedir. 

 

Yargıtay bir kararında; “İstanbul Vali Yardımcısı olup aynı zamanda İl Planlama ve 
Koordinosyon Müdürlüğü Ekspertiz Komisyonu başkanlığı yapan sanığın  … 
Limited Şirketi tarafından Kuveyt'e ihraç edilmek üzere inşaa olunan üç adet 
yanaştırma gemisine ilişkin teşvik primi ödemesi yapılmak üzere şirket yetkilisi 
tanık Ahmet tarafından sekreterliğe bırakılan 2.5.1995 tarihli dilekçenin anılan 
komisyona havalesi için alınan randevu nedeniyle 18.5.1995 tarihinde kendisiyle 
görüştüğü şirketin genel müdürü Metin'e ‘oğlu için bir ev aldığını, sıkıntıda 
olduğunu ve maddi yönden kendisine yardım etmeleri gerektiğini’ söylemesi üzerine 
tanık Metin'in de ‘şu anda mali durumlarının iyi olmadığını, gemi ihracatında ve 
ekspertiz raporunun hazırlanmasından sonra yardım yapabileceklerini’ söylediği, 
bunun üzerine bu cevaptan memnun kalan sanığın evrakı işleme sokarak mahallinde 
ekspertiz tutanağı düzenlettiği ve gemilerin 25.5.1995 tarihinde ihraç edildiği, bunu 
müteakip tanık Metin'in 16.6.1995 tarihinde sanığı telefonla aramasına karşılık 
sanığın kendisine ‘imza attık unutulduk mu’ dediği, Metin'in de kendisinin 
yurtdışına çıkacağını, şirket yetkilisinin kendisini pazartesi günü ziyaret edeceğini 
söylediği, 19.6.1995 pazartesi günü bu kez müşteki Şakir'in sanığı arayarak maddi 
yardımı getireceğini söyleyip öğleden sonrası için randevu aldığı ve 75.000.000 lira 
parayı bir zarf içinde sanığa verdikten sonra yapılan operasyon sonucu paraların 
ele geçirildiği anlaşılmış ve oluş mahkemece de bu şekilde kabul edilmiş olması 
karşısında sekreterliğe bırakılan 2.5.1995 tarihli dilekçeyi bu nedenle 22.5.1995 
tarihine kadar işleme koymama dışında tehdit edici ve icbar oluşturan herhangi bir 
söz ve davranışı olmayan ve henüz memuriyetine ait vazifesini de suistimal etmeyen 
sanığın tanık Metin'den para istemesi ve bu teklifinin meşru zeminde olan Metin 
tarafından hemen kabul edilmiş olması nazara alındığında rüşvet sözleşmesini 
içeren ve buna dayanarak sanık tarafından 75.000.000 lira paranın alınması 
sonucunu doğuran bu eyleminin TCK.nun 212/1, son maddesine uygun yapmaya 
mecbur olduğu şeyi yapmak için rüşvet alma niteliğinde bulunduğu(na)...” 399karar 
vermiştir. 

 

Elde edilen rüşvetin görevlinin menfaatine olması gerekmez. Üçüncü kişi lehine 
yapılan anlaşma halinde de rüşvet suçu oluşur. “Başkasının elde ettiği menfaat dahi rüşvet 

                                                
398 Y. 5.CD 14.4.2003 tarih ve E.2002/3715, K.2003/1968 Sayılı kararı, www.yargitay.gov.tr, 09.03.2006. 
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sayılır, yeterki bu şahıs ile memur arasında anlaşma mevcut bulunsun.”400 “Aracıların 
önemi, rüşvet alan ve verenin riskini azaltmasıdır. Buna karşılık, aracı hizmeti karşılığında 
rüşvetten bir pay almaktadır.”401 

 

dd. Anlaşmanın Serbest İradeye Dayanması 

 

Rüşvet veren ile memur arasında yapılan anlaşma herhangi bir zor gücüne 
dayanmamalıdır.Yine rüşvet yakalatmak amacıyla yapılan numarası alınmış para verilmesi 
de serbest iradenin  oluşumunu engellemektedir.   

 

“Bu nedenle, Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 4.5.1987 gün ve 600/245 sayılı 
kararında belirtildiği gibi ortada özgür iradeyle yapılmış rüşvet anlaşması olma-
dığından rüşvet suçu meydana gelmemektedir. Eylem bu şekliyle görevi kötüye 
kullanma suçunu oluşturmaktadır.”402 

 

Yukarıda yer alan kararda özgür iradeye dayanmayan rüşvet anlaşması sebebiyle 
meydana gelen suç görevi kötüye kullanma olarak kabul edilmiş iken, aşağıdaki kararda 
aynı eylem rüşvet almaya eksik teşebbüs kabul edilmiştir. 

 

“Müşteki ile beraber  tanıklar Sakine, Ahmet ve Nihat 'a önceden seri numaraları 
saptanan paraları vererek sanıkların görevli bulundukları kontrol noktasına 
gönderdikleri, serbest  bırakma karşılığı verilen 30.000.000 liranın sanıklar 
tarafından alındığı, mütakiben yapılan operasyonda suça konu paranın polis 
arabasında paspasın altında ele geçirildiği,... sanıkların yakalanması için yapılan 
anlaşmanın serbest irade ürünü olmaması nedeniyle rüşvet anlaşmasının 
oluşmadığı ve eylemlerinin rüşvet almaya eksik teşebbüs niteliğinde 
olduğu(na)..”403 karar verilmiştir. 

 

ee. Suçun Manevi Unsuru 

 

Suçun manevi unsuru genel kasttır; yani suçun bilerek ve isteyerek işlenmesidir. 
Erem-Toroslu’ya göre, “Rüşvet veren ile alan arasında ‘rüşvet mukavelesi’ hususunda  
anlaşmaya delalet edecek surette iradelerin birleşmesi lazımdır.”404 
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3. İRTİKAP 

 

İrtikap suçu kamu görevinden kaynaklanan nüfuzun kötüye kullanılmasıdır. 
“Memuriyet görevinin kötüye kullanılması irtikap suçunun esas vasıflarındandır. Bu  
sebeple suiistimal edilen yetkinin memuriyet vazifesi ile bir ilgisi mevcut değil ise suç 
irtikap değildir.”405 

 

İrtikap suçu Ceza Kanunu’nun 250. maddesinde düzenlenmiştir. Kanunun ilgili 
maddesine göre irtikap suçu üç şekilde işlenebilir: 

 

1-Nüfuzun kötüye kullanılması suretiyle, kişileri zorlayarak kamu görevlisinin bir 
yarar sağlaması, 

 

2-Nüfuzu kötüye kullanılması suretiyle, hileli usullerle kişilerin yarar sağlamaya 
ikna edilmesi, 

 

3-Kişilerin hatalarından dolayı yarar sağlanması, suretiyle işlenebilir. Birinci hale 
“açık irtikap” ikinci duruma “ikna yoluyla irtikap” üçüncü hale ise “dolaylı irtikap” 
denilmektedir. 

 

765 sayılı Kanuna göre bu suç hem memuriyet sıfatının, hem de görevin kötüye 
kullanılması olarak düzenlenmekteydi. 

 

“İrtikap (yiyicilik) suçu, geniş anlamda memuriyet sıfatını veya görevini kötüye 
kullanarak, memurun kendisine veya başkasına haksız çıkar sağlamasıdır.”406 

 

Ancak 5237 sayılı Kanun kamu görevinin sağladığı nüfuzun kötüye 
kullanılmasından bahsetmektedir. Yine 765 sayılı Kanun haksız menfaat temininden 
bahsetmekte iken, bu husus yeni düzenlemede yer almamıştır. Son olarak eski hükümlerde 
para ve sair menfaat kavramından bahsedilirken yeni mevzuat ile “yarar” kavramına yer 
verilmiştir. Bu hususlara suçun unsurları başlıklarında ayrıca yer verilecektir. 

 

“Cebri irtikap suçu bir memurun görevine giren bir hususta görev veya sıfatını 
kötüye kullanarak ferdi  yasa dışı yarar sağlamaya icbar etmesi ile oluşur. Fert 
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baskı sonucu yararı sağlamıştır. Oysa maddi olayda 6831 Sayılı Yasanın 81. 
maddesi uyarınca orman suçlarının takibi ile görevlendirilen köy muhtarı sanığın 
kaçak orman emvali olduğunu bildiği ve bu sebeple yasal zeminde bulunmayan 
müştekiden onu orman muhafaza memurlarına bildirmemek karşılığında para 
alması şeklinde oluşan eyleminin TCK.nun 212/2. maddesinde yer alan rüşvet 
suçunu oluşturduğu gözetilmeden nitelendirmede yanılgıya düşülerek hüküm 
kurulmasının kanuna aykırı olduğu(na)…”407 karar verilmiştir. 

 

a. Suçun Faili 

 

İrtikap suçu her şeyden önce kamu görevlileri tarafından işlenebilir. Zira bu suçun 
unsurlarından birisi kamu görevlilerinin nüfuzlarını kötüye kullanmalarıdır. “Bir kimsenin 
memuriyet sıfatını veya memuriyet vazifesini suiistimal edebilmesi için bu sıfat veya 
vazifeye meşru surette sahip bulunması lazımdır. Bu itibarla irtikap, bu sıfat veya vazife 
usulüne göre kendisine verilmiş bir kimse tarafından işlenebilir.”408 

 

765 sayılı Kanunda kamu görevinin kötüye kullanılması ve nüfuzun kötüye 
kullanılması olarak iki farklı  ifade kullanılmakta idi. 

 

 “Memurluk görevinin kötüye kullanılmasından maksat ... memurluk ödevinin kanun 
ve nizamın gösterdiği usul ve esaslardan başka suretle yapılmış olmasıdır. Örneğin, 
genel cerrah olan failin, istediği para mağdur tarafından verilmezse onu ameliyat 
yapmayacağını bildirerek onu manevi cebir altında tutup haksız menfaat temin 
etmesi(dir)”409 

 

Görevin kötüye kullanılmasında kamu görevlisi o hizmeti yerine getirmekle 
görevlidir. Ancak görevini yaparken mevzuata aykırı olarak yarar sağlamaktadır. 

 

“Memuriyet sıfatının kötüye kullanılması: Memurun görevine giren işler dışında 
memuriyet nüfuzunu kullanarak çıkar sağlamasıdır. Memuriyet unvan ve sıfatını 
suiistimal ederek kendi görevine dahil olmayan bir işi yerine getireceğinden bahisle 
menfaat elde etmesidir”.410 

 

Kamu görevinden kaynaklanan  sıfatın  kötüye kullanılmasında ise, görevli o 
hizmeti  yerine getirmekle görevli değildir. 

                                                
407 Y. 5.CD 10.4.2003 tarih ve E.2002/4794, K.2003/2078 Sayılı kararı, www.yargitay.gov.tr, 09.03.2006. 
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5237 sayılı Kanunda  “Görevin sağladığı nüfuzun kötüye kullanılması söz 
konusudur. 765 sayılı Kanunda memuriyet sıfatı veya görevinin kötüye kullanmasından 
bahsedilmektedir. Nüfuz kavramı etkili olmak, başkalarını etki altına almak anlamlarına 
gelmekte olduğundan hem memuriyet sıfatının hem de görevinin şahsi çıkar amacıyla 
kötüye kullanılmasının irtikap suçunu oluşturacağını düşünülmektedir. 

 

“Bu suç, ceza yasası uygulamasında ‘memur’ sayılanlarla, bağlı oldukları 
kuruluşların özel yasalarındaki hükümler uyarınca ‘yaptıkları görevden doğan’ 
suçlarda memurlar gibi cezalandırılmalarına olanak bulunan kuruluşların 
görevlileri tarafından işlenebilir.”411 

 

b. Suçun Maddi Unsuru 

 

Suçun maddi unsuru, görevinin sağladığı nüfuzun kötüye kullanılması suretiyle 
yarar sağlanması veya vaatte bulunulmasına zorlamadır. 

 

765 sayılı Kanunun uygulanmasında “haksız menfaat”  kavramına yer verilmekte 
idi. Sağlanan menfaat haksız bir çıkar değilse irtikap suçundan bahsedilemeyecekti. “Cebir 
Yoluyla İrtikap-Açık İrtikap suçunun oluşabilmesi için, memurluk sıfat ve görevinin kötüye 
kullanılmasının yanı sıra sağlanan menfaatin haksız olması gerekmektedir.”412 

 

Haklı menfaat ne olabilir? Nüfuzun kullanılması ile haklı menfaatinin temini ne tür 
bir sorumluluk gerektirmektedir? “Memurun kendi alacağını veya yakınlarının haklı 
isteklerini görevini veya sıfatını kötüye kullanarak elde etmesi hali, yiyicilik olmayıp 
görevini kötüye kullanma veya kendiliğinden hak alma suçunu teşkil edebilecektir.”413 

 

Oysa 5237 sayılı Kanun menfaatin haksız olmasından bahsetmemiştir. Görevin 
sağladığı nüfuzun kötüye kullanılması varsa ve bunun karşılığında zorlama yada ikna veya 
mağdurun yanılmasından istifade ile yarar sağlanıyorsa irtikap suçu vardır demektir. Ayrıca 
menfaatin haksız olması aranmayacaktır. 

 

Suçun maddi unsurunu çıkar sağlanması oluşturmaktadır. Bu çıkar 765 sayılı 
Kanunda para  veya sair şeyler olarak tanımlanmışken, 5237 sayılı Kanunda yarardan 
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bahsedilmektedir. O halde maddi niteliği olmayan bir takım yararların da bu hükme 
girebileceği düşünülmelidir. 

 

c. Suçun Manevi Unsuru 

 

Suçun manevi unsuru kasttır. Kamu görevlisi tarafından bilerek ve isteyerek 
kendisine veya başkasına yarar sağlanmasına veya menfaat vaadine bir kimsenin 
zorlanmasıdır. Suçun taksir ile işlenmesi mümkün değildir. 

 

4. İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA 

 

Türk Ceza Kanunu’nun 235. maddesine göre Resmi İhale ve Alım Satımlara Fesat 
Karıştırma Suçu, kamu kurum veya kuruluşları adına yapılan mal veya hizmet alım veya 
satımlarına yada kiralamalara ilişkin ihalelerine hileli yollar ile karışıklık çıkarmaktır. 
Burada ihaleye fesat karıştırmak suretiyle kamunun zarara uğratılması engellenmek 
istenmektedir. 

   

Yine ilgili maddede hangi hallerin ihaleye fesat karıştırmak olacağı belirlenmiştir. 
Bu hükümler 765 sayılı Kanunla konulan resmi ihaleye fesat karıştırmak suçundan farklı 
düzenlenmiştir. 

 

a. Suçun Unsurları 

 

Suçun unsurları aşağıdaki gibi sayılabilir: 

 

aa. Suçun Faili 

 

765 sayılı Kanunda resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçu bir memur 
suçu olarak düzenlemişti. Ayrıca memurun resmi ihale konusunda görevli olması 
gerekmekteydi.  

 

Ancak 5237 sayılı Kanunla getirilen düzenlemede ihaleye fesat karıştırma suçu 
sadece memur suçu olarak düzenlenmemiştir. Kanunun kimi bentlerinde sayılan hususlar 
yalnızca memurlar tarafından gerçekleştirilebilecek iken, kimi hususlar ise memurlar 
tarafından işlenemeyecek hükümler içermektedir. 
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“İhaleye katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olmayan kişilerin ihaleye 
katılmasını sağlamak,   

 

Teklif edilen malları, şartnamesinde belirtilen niteliklere sahip olduğu hâlde, sahip 
olmadığından bahisle değerlendirme dışı bırakmak, 

 

Teklif edilen malları, şartnamesinde belirtilen niteliklere sahip olmadığı hâlde, sahip 
olduğundan bahisle değerlendirmeye almak, 

 

Tekliflerle ilgili olup da ihale mevzuatına veya şartnamelere göre gizli tutulması 
gereken bilgilere başkalarının ulaşmasını sağlamak” hususları yalnızca kamu görevlileri 
tarafından yerine getirilebilir. Bu durumda  suçun faili kamu görevlisi olması 
gerekmektedir. 

 

“Hileli davranışlarla, ihaleye katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olan 
kişilerin ihaleye veya ihale sürecindeki işlemlere katılmalarını engellemek, 

 

Cebir veya tehdit kullanmak suretiyle yada hukuka aykırı diğer davranışlarla, 
ihaleye katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olan kişilerin ihaleye, ihale sürecindeki 
işlemlere katılmalarını engellemek, 

 

İhaleye katılmak isteyen veya katılan kişilerin ihale şartlarını ve özellikle fiyatı 
etkilemek için aralarında açık veya gizli anlaşma yapmak” fiileri ise kamu görevlileri 
dışındaki kişilerce de  yerine getirilebileceğinden, bu durumda herkes tarafından işlenmesi 
mümkündür. 

 

Ancak yolsuzluk suçunun işlenebilmesi için ilk grupta yer alan kamu görevlileri 
tarafından işlenen suçlar dikkate alınmalıdır. 

 

765 sayılı Kanunun 366. maddesinde düzenlenen “Türkiye Devleti hesabına icraa 
kılınan ihalede; şiddet, tehdit veya çeşitli menfaat ya da hileli vasıtalarla rekabetin 
oluşmasını engelleyenler yada ihaleye katılanlardan pey sürmede bulunanları çekilmeye 
sevk edenler” sorumlu tutulmuşlardı. Yukarıda sayılan iki husus 5237 sayılı Kanunda 
birlikte düzenlenmiştir. 

 

765 sayılı Kanunun uygulanması sırasında, kamu iktisadi teşebbüsleri personelinin 
"Türkiye Devleti” deyimi içine girip girmeyeceği ve bunlar adına alım, satım ve yapım 
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işiyle görevlendirilmiş olan kimse ihaleye fesat karıştırmak suçu ile  cezalandırılıp 
cezalandırılamayacağı hususu tartışmalı idi. 

 

Ancak KİT'ler, malları devlet malı sayılan ve sermayeleri devlete ait olan kamu 
tüzel kişiliği niteliğinde kuruluşlar olduğundan Yargıtay'a göre maddedeki "Türkiye 
Devleti”kavramı içinde kalmaktaydı.414 

 

5237 sayılı Kanun’un 235 maddesinin 5. bendi ile bu hususa da açıklık getirmiştir. 
Buna göre;  

 

“Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu kurum veya kuruluşlarının ya 
da kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının iştirakiyle kurulmuş şirketler, 
bunların bünyesinde faaliyet icra eden vakıflar, kamu yararına çalışan dernekler 
veya kooperatifler adına yapılan” ihalelerde de bu hüküm dikkate alınacaktır. 

 

bb. Suçun  Maddi Unsuru 

 

Kanun kamu tarafından yapılan ihalelerde karışıklık çıkarılmasının kamu zararına 
olacağını öngörmektedir. O halde suçun maddi unsuru kamu ihalelerinde kamunun zararına 
olarak karışıklık çıkarmaktır. 

 

765 sayılı Kanun uygulamasında “Hileli bir şekilde menfaat temini yada ihaleden 
haksız kazanç sağlanması suçun maddi unsurunu oluşturmaktaydı.” Bu Kanunun 
uygulandığı dönemde, devlet hesabına alım satımla yetkili olan memurun hile yaparak 
(fesat karıştırmak suretiyle) ihalenin hukuka aykırı bir şekilde yapılmasına sebep olması ve 
hile suretiyle bu işlemden menfaat temin etmesi halinde suçun maddi unsuru 
gerçekleşmekte idi. 

 

Ancak 5237 sayılı Kanun ile menfaat unsuru suçun oluşması açısından gerekli 
görülmemiştir. Hatta “İhaleye fesat karıştırma dolayısıyla menfaat temin eden görevli 
kişiler, ayrıca bu nedenle ilgili suç hükmüne göre cezalandırılır” hükmü getirilmiştir. 

 

Yine iki düzenleme arasında bir fark ta kiralama hususunda görülmektedir. 765 
sayılı Kanun döneminde yapılan ihale “bir kiralama yada kiraya verme işi” ise ve ihale 
mevzuatına aykırılık varsa ihaleye fesat karıştırma olarak düzenlenmemişti. Oysa yeni 
düzenlemede kiralama ihalelerine fesat karıştırma fiili de 235. maddeye göre suç 
sayılacaktır. 

                                                
414 Çetin, s.588. 
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"Tekel hesabına tütün almaya memur edilen kişilerin görevleri sırasında sahte 
belgeler düzenledikleri ve tütünün kalitesini olduğundan yüksek gösterip, pahasında 
fesat karıştırarak menfaat sağlamasına ve Tekel İşletmesinin zarara girmesine yol 
açtıkları anlaşıldığına göre eylemin TCK’nun 205.maddesinde yer alan suçu 
oluşturduğuna karar verilmiştir.”415  

 

cc. Suçun Manevi Unsuru 

 

Suçun manevi unsuru kasıttır. Diğer bir ifade ile fiil bilerek ve isteyerek 
işlenmelidir. “ Suçun oluşumu için ayrıca özel kasıt aranmaz.”416 “Sayılan işlerde içtihat 
hatası, bilgisizlik, tedbirsizlik gibi ‘kusurlar’ kast sayılamaz.”417 

 

Bu arada ihaleye fesat karıştırma başlığı altında edimin ifasına fesat karıştırma ve 
kamu görevlisinin ticareti hususlarına da yer verilecektir. 

 

b. Edimin İfasına Fesat Karıştırma   

 

5237 sayılı Kanunun 236. maddesi ile edimin ifasına fesat karıştırma fiili hukuk 
düzenimize suç olarak girmiştir. Buna göre kamuya karşı taahhüte girişen kişiler tarafından 
hileli olarak, 

 

“a) İhale kararında veya sözleşmede evsafı belirtilen maldan başka bir malın teslim 
veya kabul edilmesi,  

 

b) İhale kararında veya sözleşmede belirtilen miktardan eksik malın teslim veya 
kabul edilmesi, 

 

c) Edimin ihale kararında veya sözleşmede belirtilen sürede ifa edilmemesine 
rağmen, süresinde ifa edilmiş gibi kabul edilmesi, 

 

                                                
415 Yargıtay 5.C.D.’nin 6.11.1991 gün ve E.1991/4738 Sayılı kararı, Yücel Selahattin, 3628Sayılı Kanun 

Kapsamına Giren Suçlar, YYVD, Haziran 1996, C.1, Sy.5, s.7. 

416 Çetin, s.588. 

417 Erem/Toroslu, s.149.  
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d) Yapım ihalelerinde eserin veya kullanılan malzemenin şartname veya 
sözleşmesinde belirlenen şartlara, miktar veya niteliklere uygun olmamasına 
rağmen kabul edilmesi, 

 

e) Hizmet niteliğindeki edimin, ihale kararında veya sözleşmede belirtilen şartlara 
göre verilmemesine veya eksik verilmesine rağmen verilmiş gibi kabul edilmesi” 
fiilleri suç sayılmıştır. 

 

Ancak bu hususun inceleme konumuz açısından değerlendirilmesi, kamu 
görevlilerinin bu işe menfaat karşılığı karışmaları biçiminde olabilir. Eğer kamu görevlisi 
taahhüt edilen malı farklı evsafta kabul ederse, eksik teslim alırsa, süresi geçtikten sonra 
kabul ederse edimin ifasına fesat karıştırma suçu  oluşmaktadır. Ancak bu suç teknik olarak 
yolsuzluk suçunu oluşturmamaktadır. Zira yolsuzluk suçunun oluşabilmesi için kamu 
görevlisinin bu eylemlerinden dolayı menfaat temin etmesi gerekmektedir. Kanun bu 
hususu ayrıca düzenlemiştir. Kanunun 236. maddesinin 3. bendinde “Edimin ifasına fesat 
karıştırma dolayısıyla menfaat temin eden görevli kişiler, ayrıca bu nedenle ilgili suç 
hükmüne göre cezalandırılırlar.” hükmünü getirmiştir. İlgili düzenlemeye göre bu hususun 
yolsuzluk suçu sayılabilmesi için menfaat teminin tespit edilmesi gerekir.  

 

c. Kamu Görevlisinin Ticareti  

 

Kamu görevlilerinin görevleri dolayısıyla sağladıkları nüfuzdan istifade ederek 
ticaret yapmaları suç sayılmaktadır. TCK’nun 259. maddesine göre, “Yürüttüğü görevin 
sağladığı nüfuzdan yararlanarak, bir başkasına mal veya hizmet satmaya çalışan kamu 
görevlisi” cezalandırılacaktır. 

 

Benzer bir düzenleme 765 sayılı Kanunun 208. maddesinde bulunmaktadır. Ancak 
burada devlet memurunun görevli olduğu alanda ticarete girişmesi yasaklanmakta ve aksi 
hal cezalandırılmaktaydı. 

 

“Suç failinin ceza yasası uygulanmasında memur sayılan bir kimse ve devlet adına 
yapılacak alım satım işinin de memurun idare ve denetimiyle görevli bulunduğu bir 
iş olması gerekir.”418 

 

 Suçun maddi unsuru kamu görevlisinin yürüttüğü görevden sağladığı nüfuz ile 
ticaret yapmasıdır. 

 

                                                
418 Çetin, s.591. 
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Manevi unsuru ise “kamu görevlisinin kendi çıkarına ticaret yapması” hususunda 
özel kastı gerekir. Genel kast kafi olmayacaktır. 

 

5. GÖREV SIRASINDA VEYA GÖREVDEN DOLAYI KAÇAKÇILIK 

 

3628 sayılı Kanunun 17. maddesine göre “Görev Sırasında veya Görevden Dolayı 
Kaçakçılık Suçu” bu kanunun kapsamı içerisine değerlendirilecektir.  

 

Kaçakçılık sözlükte “1.Bir devletin yasalarına karşı gelerek yapılan ticaret, 2. Bir 
ülkeye gümrüğü ödenmemiş, yasaklanmış malı gizli olarak sokma.”419 şeklinde 
tanımlanmıştır.  

 

Kaçakçılık suçu hakkında özel düzenlemeye 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele 
Kanunu’ nda rastlamaktayız.420 Kanunun 3. maddesinde kaçakçılık kabul edilen  haller 
sayılmıştır: Buna göre genel olarak yurt dışında getirilen bir malın (malların) gümrük 
işlemine tabi tutulmamasının kaçakçılık suçu teşkil ettiğini söylemek mümkündür. 

 

Ancak 3628 sayılı Kanuna göre işlem yapılacak olan suç, görevi sırasında ve görevi 
dolayısıyla kaçakçılık suçudur. Diğer bir deyişle memurlar tarafından işlenen kaçakçılık 
suçu 3628 sayılı Kanun kapsamına girecektir. Kanun kapsamına giren görevliler de yine 
4926 sayılı Kanunda belirlenmiştir. Kanunun 16. maddesine göre kaçakçılığın men ve 
takibi ile sorumlu olanlar şunlardır: "Her mahallin en büyük mülkiye memuru, gümrük ve 
gümrük muhafaza amir ve memurları, tekel memurları, emniyet, jandarma ve Sahil 
Güvenlik Komutanlığı personeli.” Bu görevlerini yerine getirenler tarafından görevi 
sebebiyle kaçakçılık yapılması 3628 sayılı Kanun hükümlerine tabi tutulmaktadır. 

 

4926 sayılı Kanunun 11. maddesinde “Bir menfaat karşılığı olsun veya olmasın 
kaçakçılık suçu işleyenlerin hal ve sıfatlarını bilerek yardım eden memurların asıl fail gibi 
cezalandırılacağı”na hükmedilmektedir. Ancak bu halde 3628 sayılı Kanunun 
uygulanmayacağı düşünülmektedir. 

 

6. DEVLET SIRLARININ AÇIKLANMASI  

 

Devlet  sırrının açıklanması 3628 sayılı Kanunun 17. maddesinde bu Kanuna tabi 
suçlar arasında sayılmıştır.  O halde, öncelikle devlet sırrının ne olduğunun belirlenmesi 

                                                
419 http.//www.tdk.gov.tr/tdksozluk/SOZBUL.ASP. 06.02.2006. 

420 4458 Sayılı Gümrük Kanunu, 4250 Sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler Tekeli Kanunu’unda kaçakçılıkla ilgili 
düzenlemeler bulunmaktadır. 
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gerekir.  Devlet Sırları Kanunu Tasarısı’nın 3. maddesine göre; “Devlet sırrı, yetkili 
bulunmayan kişilerce hakkında bilgi sahibi olunması hâlinde, Devletin güvenliği, millî 
varlığı, bütünlüğü, anayasal düzeni ve dış ilişkilerini tehlikeye düşürebilecek her türlü bilgi 
ve belgelerdir.”421  

 

5237 sayılı Kanunun 329. maddesinde “Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal 
yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklaması” suç 
sayılmıştır. 

 

Kanunun 336. maddesine göre bir takım bilgilerin gizliliğine karar verebilirler. Eğer 
yetkili makamlar tarafından gizli kalmasına karar verilen bilgiler açıklanırsa devlet sırrının 
açıklanması suçu meydana gelmektedir.  

 

O halde ya niteliği gereği devlet sırrı olan hususlarda açıklama yapılması ya da 
yetkili makamlar422 tarafından gizli kalması gerektiğine karar verilen hususlarda açıklama 
yapılması suç teşkil edecektir. Hangi hususların niteliği gereği devletin güvenliği veya iç 
veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgi olduğuna davaya bakan 
hakim karar verecektir. 

 

Suçun oluşması için devletin güvenliği yada siyasi yararları açısından gizli kalması 
gereken bilgilerin açıklanması  gerekir.“İfşadan devlet sırrının bir veya daha fazla kişilere 
bildirilmesinin anlaşılması gerekir. Sırların karşı tarafın bilgisine ulaştırılmış olması 
zorunludur.”423 

 

 Suçun manevi unsuru kasıt olabileceği gibi taksir de olabilir. Kanunun 329/3 . 
maddesi suçun taksirle de işlenebileceğini ortaya koymaktadır. 

  

Devlet Sırlarının Açıklanması veya Açıklanmasına Sebebiyet Verme Suçu’nun 3628 
sayılı Kanunda düzenlemesinin yanlış olduğu kanaatini taşımaktayız. Zira Kanunun amacı 

                                                
421 http.//www.kgm.adalet.gov.tr/devletsirlari.htm, 10.03.2006. 

422  http://www.kgm.adalet.gov.tr/devletsirlari.htm, 10.03.2006. 

Devlet Sırları Kanunu Tasarısı’nın 6. maddesine göre Devlet sırrını belirleme yetkisine sahip makamlar şu şekilde 
belirlenmiştir. 

a)   Cumhurbaşkanlığı, 

b)   Bakanlar Kurulu ve Bakanlıklar, 

c)   Genelkurmay Başkanlığı,  

d)   Millî Güvenlik Kurulu ve Genel Sekreterliği, 

e)   Misyon Şefleri, 

f)   Millî İstihbarat Teşkilâtı Müsteşarlığı. 

423 Ulusoy, s.161. 
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yolsuzlukla mücadele ve bununla bağlantılı olarak  mal bildiriminde bulunulmasını 
sağlamaktır. Devlet sırrının açıklanması suçunda doğrudan kamu görevlisinin menfaati söz 
konusu değildir. Korunmak istenen husus da kamunun devlete olan inancı değil, doğrudan 
devlet güvenliğidir. Bu sebeple devlet sırrının açıklanması suçunun 3628 sayılı Yolsuzlukla 
Mücadele Kanunda düzenlenen suçlar arasında sayılmasının doğru olmadığı kanaatini 
taşımaktayız. 
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İ. YOLSUZLUĞA SIK RASTLANAN ALANLAR VE HİZMETLER 

 

Çeşitli kaynaklarda bazı kamu hizmeti alanlarında daha sık olarak yolsuzluğa 
rastlandığı tespit edilmektedir. TESEV tarafından yaptırılan ankette rüşvet ve yolsuzluğun 
en yoğun olduğu algılanan kurum ve meslekler aşağıdaki gibi belirlenmiştir: 

 

Grafik 2424 Kurumlarda Yolsuzluğun Yaygınlığı (Ortalama Yaygınlık  

           Puanlaması) 

 

 

 

Bu algılama endeksine göre ülkemizde en çok trafik polisleri ile gümrükçülerin 
rüşvet ve yolsuzluğa bulaştığı ortaya konulmuştur. Vergi dairelerindeki yolsuzluk 
algılamalarının bunları takip ettiği görülmektedir. 

 

Yine TBMM  tarafından hazırlanan raporda rüşvetin yaygın olduğu alanlar şu 
şekilde belirlenmiştir: 

 

 

 

                                                
424 Adaman/ Çarkoğlu/ Şenatalar, s.62. 
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Grafik 3425 Türkiye’de Rüşvetin Sektörel Dağılımı 

 

TBMM Raporuna göre rüşvetin en yaygın olduğu alan yine gümrükler olarak 
görülmektedir. İkinci sırayı ise hükümet sözleşmeleri almaktadır. Lisanslarla ilgili 
işlemlerden alınan rüşvet ise üçüncü sırayı almaktadır.  Yine vergi sisteminin de tabloda 
ayrıca yer aldığı görülmektedir. 

 

Biz de buradaki belirlemelere paralel olarak en çok yolsuzluk yapılan alanlarla ilgili 
bir takım tespitleri aşağıda ortaya koymaya çalışacağız. 
 

1. İHALELERDE YOLSUZLUK 

 

İhalelerde yolsuzluk Dünya çapında çok önemli miktarlara ulaşmaktadır. 
Uluslararası Şeffaflık Örgütü Başkanı’nın 2004 yılı Yolsuzluk Algılama Endeksini 
açıklamasında belirttiği rakamlar ihalelerde yolsuzluğun boyutunu ortaya koymaktadır. 

 

“Hükümetler kamu sözleşmelerinde yolsuzluğu ciddi şekilde ele almak 
zorundadırlar. Kamu sözleşmeleri üzerinde hükümet harcamaları dünya çapında  4 
trilyon $’a yaklaşmaktadır. Rüşvet için kaybedilen miktar her yıl en azından 400 
milyar $ dır.”426 

 
                                                

425 Grafik, Dünya Bankası ve Avrupa İskan ve Kalkınma Bankasının 1999 yılında yaptırdığı İş Çevresi ve İşletme 
Performansı Araştırmasından alınmıştır. TBMM Meclis Araştırması Komisyon Raporu, s.98. 

426 Uluslararası Şeffaflık Örgütü Başkanı Peter Eigen’in 2004 yılı Yolsuzluk Algılama Değerlendirmesi 
http.//www.transparency.org/cpi/2004/cpi2004.pe_statement_en.html, 10.10.2005. 
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O halde yolsuzluğun sık rastlandığı alanlar başlığı altında öncelikle ihalelerde 
yolsuzluğun incelenmesi gerekmektedir. 

 

a. Genel Olarak İhale Kavramı 

 

Devlet ve diğer kamu kurumları kamu hizmetlerini yürütebilmek için mal ve hizmet 
satın almak, kiralamak ya da satmak gibi bir takım faaliyetler içerisinde bulunmak 
zorundadır. Ancak mal alırken yada satarken belli kurallar içerisinde hareket edilmesi 
zorunluluğu vardır. Zira kurallar çerçevesinde hareket edilmemesi kamu ajanları hakkında 
çeşitli şaibelere yol açabilecektir. O halde ihale nedir? “İhale bir işi bir malı bir çok istekli 
arasından en uygun şartlarla kabul edene bırakma, eksiltme ve artırma olarak 
tanımlanmaktadır.”427 

 

İhale, daha çok devletin mal ve hizmet alımı satımı gibi konulardaki faaliyetlerin 
yürütülebilmesini sağlamak üzere öngörülen bir sistemdir. Devlet ve diğer kamu kurumları 
bir anlamda ticaret yapmaktadırlar, ancak bu ticaret bir kurallar manzumesine  bağlanmıştır. 
Alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri  ayni hak tesisi ve taşıma 
işlerinin yaptırılması ihale suretiyle gerçekleştirilir. İhaleler kamu kaynağı kullanan 
kurumların  mal ve hizmet satın alması durumunda eksiltme, satıcı olması halinde ise 
arttırma biçiminde uygulanır. “Kamu kurum ve kuruluşları kanunlarla kendilerine verilen 
görevleri kamu personeli eliyle yürütür. Günümüz Türkiye’sinde devlet en büyük mal ve 
hizmet alıcısı en büyük inşaat işverenidir.”428  

 

2003 yılının başından itibaren Türk ihale sistemi iki kanunla yürütülmektedir. Bu 
kanunlar, kısaca devlet harcamalarının yapılmasına imkan veren 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu ile gelirlerinin sağlanmasına yönelik 2886 sayılı Devlet İhale Kanunudur.  

 

2886 sayılı Devlet İhale Kanunundaki yetersizlikler sebebiyle Kanunun korumaya 
çalıştığı rekabet ortamından uzaklaşılması, kamuda yolsuzlukların izlenmeye başlaması 
yeni bir kanuni düzenleme yapılması gereğini doğurmuştur.  Bayındırlık Bakanlığına göre 
2886 sayılı Kanun kapsamı dışında yapılan ihaleler önemli bir parasal boyuta ulaşmıştır. 
Yine belediyelerin kendi kurdukları şirketler eli ile kamusal faaliyetlerini yürütmek 
istemeleri ve  şirketlerin özel hukuk mevzuatı gereğince serbestiye sahip olmaları nedeniyle 
kamu kaynaklarının şirketlere aktarılarak denetim dışında kullanılması söz konusu 
olmuştur. Ama bunlardan da önemlisi Avrupa Birliği’ne geçiş için hazırlık sürecinde bir 
seri kanun çıkarılırken bu arada kamu ihaleleri ile ilgili düzenlemelerin de gözden 
geçirilmiş olmasıdır. 

 

                                                
427 Türkçe Sözlük, C.1, s.685. 

428 Sayın İ.H., Yayınlanmamış Kamu İhale Kanunu Seminer Notları, s.3. 



 

 159 

Bu husus 4734 sayılı Kanunun Genel Gerekçesi’nde şöyle açıklanmaktadır: 
“8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun günümüzün değişen ve 
gelişen ihtiyaçlarına cevap veremediği, uygulamada ortaya çıkan aksaklıkları 
gidermede yetersiz kaldığı, bütün kamu kurumlarını kapsamadığı, Avrupa Birliği ve 
uluslararası ihale uygulamalarına paralellik göstermediği görüldüğünden, kamu 
ihaleleri ile ilgili geniş kapsamlı yeni bir kanun hazırlanmasına ihtiyaç 
duyulmuştur. 

 

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, 
mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işlerini kapsamaktadır. Ancak alım, 
hizmet, yapım, kiralama ve taşıma işleri kamu harcaması yapılmasına; satım, 
kiraya verme, trampa ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi işleri kamuya gelir 
sağlanmasına yönelik olduğundan, farklı nitelikteki bu işlerin aynı kanunda 
düzenlenmesi uygulamada pek çok sorunun ortaya çıkmasına neden olmaktadır.” 

 

O halde devlet ve diğer kamu kurumları mal ve hizmet alırken ya da satarken belli 
kurallar çerçevesinde hareket ermek zorundadır. Bu kurallara aykırı hareket edilmesi çeşitli 
yolsuzluklara yol açacaktır. 

 

b. İhalelerde Yolsuzluk 

 

Devlet ihaleleri hazırlanışından tamamlanmasına kadar bir çok aşamadan geçer. Bir 
ihalenin yapılmasından önce hazırlık aşaması tamamlanır.  Bu aşamada kamu görevlileri 
ihale onayı alındıktan sonra 2886 sayılı Kanuna göre tahmini bedel, 4734 sayılı Kanuna 
göre yaklaşık maliyet belirlemek suretiyle işlemlere başlarlar. Daha sonra şartnamenin 
belirlenmesi, ihalenin ilanı hazırlık aşamasını oluşturur. İşte hazırlık aşamasında ihaleye 
konu olan mal yada hizmetin nitelikleri öyle tanımlanır ki, sadece istenilen kişiler ihaleye 
katılabilir. Ayrıca tahmini bedel rayice uygun belirlenmemek suretiyle ihale alanın lehine 
menfaat oluşturulabilir. 

 

“İhalelerde yolsuzluk birkaç aşamada ortaya çıkabilmektedir. İhalelerin 
hazırlanması olan ilk aşamada, yolsuzluk, teknik bilgi yetersizlikleri ve kasıtsız 
ihmaller bir tarafa bırakılırsa, ihaleye konu olan mal ya da hizmetin niteliklerinin 
ancak belli bazı kişi ya da firmaların yerine getirebileceği şekilde saptanması ve 
böylece ihaleye katılabileceklerin sayısının kısıtlanması biçiminde gö-
rülmektedir.”429 

 

                                                
429 Berkman, s.83. 
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“İhale Kanunu ve bağlı mevzuat, ihale sistemini belki gereğinden çok ayrıntılı 
düzenlemiştir. Hukuki ve idari düzenlemelerde ne kadar ayrıntıya girilirse 
bürokratik işlem ve engeller o denli artacak, iş görülemez hale gelecektir. 
Yolsuzluğa, idarenin bilerek-isteyerek yada istemeden bıraktığı açıklıkla, bunlardan 
ihaleye katılan özel kişi ve kuruluşlarca yararlanılmasına yol açmaktadır.”430  

 

Özellikle bütçesi bulunan kamu kurumları kendi bünyelerinde şirket, vakıf, fon vs 
kurarlar. Kamu kurumunun ihtiyaçları buradan temin edilmek suretiyle, idarenin ihale 
kanununun hükümlerinden kurtulması sağlanır. Ancak diğer taraftan bağlı tüzel kişilik 
tarafından alınan mal ya da hizmet alımı istenen kişi yada kuruluşa verilebilir. 

 

İhalenin şartnameye uygun olarak yerine getirilip getirilmemesi ise son aşamada 
ortaya çıkar. Uygulama yönetmelikleri gereği muayene ve kabul komisyonları kurulmak 
suretiyle ihalenin şartnameye uygun yerine getirilip getirilmediği kontrol edilir. Edimin 
doğru ve zamanında yerine getirilmemesi halinde kamu zararı meydana gelecektir. “Kamu 
satın almalarının ekonomik ve etkin olabilmesi, satın alma değerlerinde gösterilecek 
basirete, gerçekçiliğe ve beceriye bağlıdır. Ancak, deneyimler devletin performanstan çok 
usule, maliyetten çok hizmete dikkat ettiğini göstermektedir.”431 

 

Yolsuzluk devletin ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yaptığı ihalelerin 
maliyetini artırmaktadır. Zira bu maliyet daima ihale bedelinin üzerine yüklenmekte ve yine 
haksız olarak sağlanan kazanç kamu bütçesinden çıkmaktadır. 

 

Burada belirtilmesi gereken bir nokta da, ihale yolsuzluğuna kimlerin karışacakları 
ile ilgilidir. Her şeyden önce ihaleyi yapan birimin amir ve memurları ihale yolsuzluğunu 
gerçekleştirebilirler. Zaten Türk Ceza Kanunundaki yolsuzluk suçlarına dair bilgiler 
hatırlandığında bu suçların memur suçları olduğu ortaya çıkacaktır. Bunun dışında 
politikacıların da sıklıkla ihale yolsuzluklarına adlarının karıştığı görülmektedir. “Devlet  
ihalelerindeki  yolsuzlukların, yürürlükteki siyaset biçimi ile çok sıkı bir ilişkisi vardır.”432 

 

Özellikle uluslararası ihalelerde rüşvetin boyutlarının bir hayli yüksek olduğu iddia 
edilmektedir. “Rüşvet uluslararası ihalelerde önemli rol oynamakta ve uluslararası 
ihalelerin % 90’ında belirleyici unsur olmaktadır.”433 

 

“Bir gözlemci, uluslararası işlerde, %5 komisyon veya rüşvetin yaygın olduğunu 
belirtmektedir. Sözleşme değerinin  % 10-15’ini ödeme olarak isteme  yükselme 

                                                
430 DDKB İnceleme Raporu, s.103. 

431 Yıldızer, s.15. 

432 Deveci, s.6   

433 US Department of Commerce, 2000.11, aktaran Akçay, s.112. 



 

 161 

göstermektedir. Bazı yeni raporlar komisyon isteklerinin % 20-30 olduğunu 
belirtmektedir.”434“Dünya Bankası, her yıl uluslararası iş anlaşmalarında rüşvet 
olarak en azından 80 Milyar $ ödendiğini tahmin etmektedir.”435 

 

Gerek uluslararası gerekse ülke içindeki ihalelerde yolsuzluğun boyutlarının son 
derece yüksek olduğu görülmektedir. Şimdi ihalelerde yapılan yolsuzlukların usullerini 
ortaya koymaya çalışalım. 

 

aa.Tahmini Bedelin Piyasa Rayiçlerinin Altında veya Üstünde Tespit Edilmesi 
Suretiyle Yolsuzluk Yapılması 

 

İhaleyi yapan idareler tahmini bedeli (4734 sayılı Kanun’daki ifade ile yaklaşık 
maliyeti) piyasa fiyatlarına uygun olarak düzenlemeyebilirler. Bu husus daha çok 2886 
sayılı Kanun’un tüm ihaleler için uygulandığı 2003 yılından önceki dönemde söz konusu 
olmakta idi. Çünkü bu dönemde idareler piyasa fiyatları yerine birim fiyatları esas almakta 
idi. 

 

Ancak 4734 sayılı Kanun tahmini bedel yerine yaklaşık maliyet kavramını 
getirmiştir. Yaklaşık maliyet tespiti idare tarafından fiyat araştırması suretiyle yapılacaktır. 

 

“Tahmini bedelin piyasa rayiçlerinin altında veya üstünde tespit edilmesi 
yolsuzluğa idarece davetiye çıkarılması anlamındadır. Tahmini bedelin rayiç 
değerlere aykırı tespit edilmesinin iki nedeni olabilir. İlki; muhammen bedelin 
tespitinde yararlanılan belediye, ticaret odası, sanayi odası, borsa ve bilirkişi gibi 
kurum, kuruluş ve kişilerden alınan değerlerin gerçeğe aykırılığı ve buna ihaleyi 
yapacak idarece itibar edilmesi; ikincisi ise, idare adına hareket eden kamu 
görevlilerinin piyasa rayiçlerine uymayacak, idareyi zarara uğratacak şekilde bedel 
tespiti yapmalarıdır.”436 

 

Kasıtlı olarak yada hata ile piyasa rayiçlerine aykırı olarak yapılan tespitler, kamu 
kaynaklarının israf edilmesine yada  yolsuzluk yapılmasına sebep olmaktadır.  

 

Eğer kamu kuruluşları alıcı durumda ise piyasa fiyatların üzerinde alım yapılması 
kamunun fazladan ödeme yapmasına ve kamu zararına sebep olmaktadır. Bu arada bu zarar 
kamu adına hareket eden görevlilerinin haksız kazanç sağlamasına yol açmaktadır. 

                                                
434 Wang/ Rosenau, s.3. 

435 Wang/ Rosenau, s.3. 

436 DDKB İnceleme Raporu, s.94. 
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Anayasa Mahkemesinin Yüce Divan sıfatıyla verdiği 16.03.1982 tarih ve E:1981/2 
ve K: 1982/1 sayılı kararı piyasa fiyatının  üzerinde bir bedelle alım yapmaya  örnek teşkil 
etmektedir: 

  

“Rizespor Kulübüne bin ton çay tahsisinin ve çayların 4223 sayılı Yasa’ya aykırı 
olarak Tekel perakende satış fiyatının üstünde satılmasının temini için yapacağı 
çeşitli yardımlar karşılığında, kulüp yöneticilerinden P.A ve N.A’tan on milyon lira 
rüşvet aldığı sabit olan sanık T.M’nın eylemine uyan Türk Ceza Kanununun 213/1. 
maddesi  uyarınca ... hükümlülüğüne,”437karar verilmiştir. 

 

Anayasa Mahkemesinin aynı kararında bir başka örneğe rastlanmaktadır: “Anadolu 
Basın Birliğine 100 ton çay tahsisi ve çayların 4223 sayılı yasaya aykırı olarak 
Tekel perakende satış fiyatının üstünde satılmasını sağlamak için yapacağı çeşitli 
yardımlar karşılığında, anılan Birliğin Rize Şubesi yetkililerinden N.K ve V.K’dan 
K.M aracılığıyla 2.750.000.-TL rüşvet aldığı sabit olan T.M’nın eylemine uyan Türk 
Ceza Kanununun 213/1. maddesi gereğince...hükümlülüğüne,”438karar verilmiştir. 

 

Bir başka örnek İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişlerinin bir teftiş layihasında 
görülmektedir: 

 

“(B.Belediyesinde) Pazarlık usûlü ile yapılan alımlarda piyasa araştırmasının iyi 
yapılmadığı, aynı malın   aynı  satıcıdan  dokuz  ay  sonra  daha  ucuza  alınabildiği  
incelenmiştir.  

 

16.02.2001 Tarih ve 66  sayılı encümen  kararı  ile A. Elektrik Firması’ndan metresi   
4.597.500 TL + KDV  birim    fiyatla  4 x 16 kablo alınmış iken 30.12.2001 tarih ve 
838 sayılı encümen kararı ile adı geçen firmadan aynı kablonun metresinin 
3.199.875 TL + KDV fiyatla satın alınması örnektir. 

 

Devlet İhale Kanunu 50. maddesi 2. fıkrasına göre ‘Pazarlığın ne suretle yapıldığı 
ve ne gibi tekliflerde bulunulduğu ve üzerine ihale yapılanların neden dolayı tercih 
edildiği pazarlık kararında gösterilir.’ hükmüne aykırı olarak piyasanın iyi 
araştırılmadığı incelenmiş olup, bundan böyle Kamu İhale Kanunu hükümlerine 
uygun işlem yapılması sağlanmalıdır.”439 

                                                
437 Yüce Divan Kararları, s.721. 

438 Yüce Divan Kararları, s.724. 

439 İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği 28.02.2003 tarih ve A.R.A. 85/13 sayılı Teftiş Layihasının 58 numaralı 
bölümü. 
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Mülkiye Müfettişleri tarafından düzenlenen bir başka layihada aşağıdaki hususlara 
yer verilmiştir:  

 

“(A.B.Belediyesinde) 27.09.2001 günü yapılan 17 kalem Gıda ve Temizlik 
Malzemesi Alımı İhalesi ile 27.12.2001 gün yapılan yine aynı 17 kalem Gıda ve 
Temizlik Malzemesi ihalelerinde tahmini bedel cetvelinin incelenmesi sonucunda, 
aradan kısa bir süre geçmesine rağmen bazı kalemlerde % 300’e varan artışla 
birim fiyatı tespit edildiği görülmüştür. 

 

Aynı kalem gıda maddelerinde aradan çok zaman geçmemesine rağmen, birim 
fiyatlarda %300’e varan artışların olağan şartlarda izahı mümkün olmadığından, 
gerçekte olmayan fiyat artışları ile yüksek bedel üzerinden ihaleye çıkılmasında 
belediyenin zarara uğratıldığı anlaşıldığından, bu konu incelemeye alınmıştır.”440 

 

2886 sayılı Kanunda yaklaşık maliyet yerine kullanılan tahmini bedel belediye, 
ticaret ve sanayi odası ve borsa gibi kuruluşlar ile bilirkişilerden sorularak belirlenmekte 
idi. Yapım işlerinde ise Bayındırlık Bakanlığınca belirlenen birim fiyatlara göre keşif 
hazırlanmaktaydı. Ancak birim fiyatların günün şartlarına uygun olarak güncellenememesi 
sebebiyle bir takım problemler yaşanmakta idi. Bu sebeplerle gerçekçi olmayan tahmini 
bedeller belirlenmekte, bu muhammen bedeller ölçüt alınarak müteahhitler tarafından 
teklifler verilmekteydi. Genellikle keşif bedellerine ilave olarak % 25 kar konulmasına 
rağmen % 25’in çok üzerinde indirimler yapılmasına sebep olunmaktaydı. 

 

Oysa yaklaşık maliyetin nasıl belirleneceği 4734 sayılı Kanun’da belirtilmiştir. 
Kanunun 9. maddesinde;  

 

Yaklaşık maliyet, “Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan 
önce idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer  vergisi hariç olmak 
üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde 
gösterilir ve bu yaklaşık maliyetin ihale sonuçlanıncaya kadar gizliliği 
korunur.”şeklinde ifade edilmiştir. 

 

Madde gerekçesi ise şöyledir: “Uluslararası uygulamalarla tutarsızlık arzeden ve 
kamu otoritelerince belirlenen birim fiyatlara dayanılarak hazırlanması nedeniyle 
piyasa fiyatlarını gerçekçi bir şekilde yansıtmadığı görülen tahmini bedel esasına 
dayalı ihale sisteminden vazgeçilerek, sadece idarelerce bilinecek olan yaklaşık 

                                                
440 İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği 25.03.2002 tarih ve VD 107/7, MAI 110/2, ARA 85/12 sayılı Teftiş 
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maliyetin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu suretle,  kamu otoritelerince belirlenen 
birim fiyatlara dayalı olarak hazırlanan tahmini bedel üzerinden ihale yapılmasının 
sakıncalarını giderebilmek amacıyla, kamu otoritelerince belirlenen birim fiyatlara 
uyma zorunluluğu kaldırılmış, idarelerce yaklaşık maliyetin ayrıntılı fiyat 
araştırmaları yapılmak suretiyle gerçekçi olarak belirlenmesi öngörülmüştür.” 

 

4734 sayılı Kanun’la getirilen yaklaşık maliyet “tahmin edilen bedel”in karşılığı 
değildir. Tahmini bedel birim fiyatlara göre tespit edilen bir bedel olmasına karşılık, 
yaklaşık maliyet piyasa araştırması sonucu elde edilen değerdir. 

 

4734 sayılı Kanuna göre yaklaşık maliyet idare tarafında gerçek bedellere göre 
belirlenecek ve bu bedeller gizli tutulacaktır. 

 

Kamu İhale Kanunu ile yaklaşık bedelin gizliliği esası getirilmiş ve açıklanması 
yaptırma bağlanmıştır. Kanunda, tahmini bedelin bilinmesi sebebiyle verilecek teklifler 
konusunda teklif sahiplerinin anlaşmalarının önlenmesini amaçlamaktadır. Böylece 
yaklaşık bedele en yakın teklife (ekonomik açıdan en avantajlı teklife) işin verilmesi 
sağlanacaktır. 

 

bb. Hazırlık Aşamasında Şartnamelerin İstekliyi Veya Markayı Tanımlar 
Nitelikte Hazırlanması Suretiyle Yolsuzluk 

 

Kamu ihale mevzuatının en önemli özelliği rekabet ortamı öngörmesidir. Kamu 
yararının sağlanması ihalede tam rekabet ortamının oluşturulması ile mümkündür. Bazen 
şartnameler belirli bir markayı yada istekliyi tanımlamak suretiyle hazırlanabilir. Bu ise 
rekabet ortamını ortadan kaldırır. “Yarışmacılığın az olduğu ortamda, özel şirketler için, 
yolsuzluk, iş fırsatları kazanmak için  önemli bir yoldur- bazen tek yol.”441 

 

4734 sayılı Kanun’un 12. maddesinde şartnamelerin nasıl düzenleneceği 
belirlenmiştir. Maddenin 2. fıkrasına göre; “Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve 
fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve 
bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlanacaktır. “ 

 

12. maddenin 3. fıkrasına göre ise, “Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya 
uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik  düzenlemeler de yapılır. Bu 
şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, 

                                                
441 Wang/ Rosenau, s.8. 
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patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik 
özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir.” 

 

Kanunun bu hükmüyle belli bir markaya yönelik şartname düzenlenemeyeceği ifade 
edilmiştir. Ancak bu konuda bir istisna getirilmiştir. “Ulusal ve/veya uluslararası teknik 
standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması 
hallerinde ‘veya dengi’ ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.” 

 

Kamu idareleri yapacakları ihalelerde şartnameyi öyle hazırlayabilirler ki sadece bir 
veya birkaç şirket ve kişinin ihaleye katılmak mümkün olabilir. Bu durumda görünürde 
işlemler hukuka uygundur, ama gerçekte yolsuzluk amacıyla yapılmış bir işlem 
bulunmaktadır. 

 

Bu husus İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliğinin bir teftiş layihasında tespit 
edilmiştir: 

 

“(A.B.Belediyesince) 2002 yılında yapılan Tıbbi Atık İhalesine ait Teknik 
Şartnamede ise istenilen Tıbbi Atık Toplama Araç sayısının 4’e düşüldüğü, 
modellerinin 2001’e yükseltildiği, tıbbi atıkları toplayacak personelden en az 25 
tanesinin konu ile ilgili eğitim aldığına dair sertifikası bulunmasının şart koşulduğu, 
bu suretle 2001 yılında yapılan tıbbi atık ihalesini alan T. Tıbbi Atık adlı şirkete 
ihalenin verilmesi için şartların oluşturulduğu, bunun sonucunda, ihaleye katılan 3 
firmadan 2’sinin teknik şartnameye uygun bulunmayarak ihale dışı bırakıldığı ve 
ihalenin encümenin 15.01.2002 gün ve 224 sayılı kararı ile T. Tıbbi Atık Ltd.Şti.’ne 
verildiği görülmüştür. 

 

Yukarıda belirtildiği şekilde, yapılan ihaleye ait teknik şartnamede sadece bir 
firmayı işaret eder mahiyette hükümler bulunduğu, bundan dolayı da DİK’nun 2. 
maddesinde belirtilen ihalede açıklık ve rekabetin sağlanması şartına aykırı olarak 
ihalenin işaret edilen firmaya verildiği anlaşıl(mıştır.)”442 

 

Bir başka örnek Kömürcü’nün eserinde yer almaktadır: “...yeni açılacak ihalede 
aranan, oto yol tecrübesine sahip müteahhitler, dolayısıyla milyonlarca dolarlık Karadeniz 
Otoyolu başta, 37 trilyonluk yol pastasını yutacak hatırlı müteahhitler(in)...”443 ihaleyi 
alacak kişiler olarak belirlendiği ileri sürülmektedir. 

 

                                                
442 İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği 25.03.2002 tarih ve VD 107/7, MAI 110/2, ARA 85/12 sayılı Teftiş 

Layihasının 37 numaralı bölümü. 

443 Kömürcü, s.61. 
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cc. İdarelerin  Şirket Vakıf Fon vb. Kurarak  Bazı İhtiyaçlarını Buralardan 
Temin Etmeleri Suretiyle Yolsuzluk 

 

Kamu idareleri bazen ihtiyaçlarını kendilerinin kurdukları şirket, vakıf vs. den temin 
etmeyi tercih ederler. Kamu kurumu ihtiyaçlarının bu şekilde karşılanması idarelere bir 
takım avantajlar sağlar. Kamu idarelerinin yaptığı bir takım ihalelere bu şirketler de 
katılmaktadır. Ancak bu şirketlerin ihalelere katılmaları halinde diğer katılımcıların şansı 
bir hayli azalmaktadır. Çünkü kamu kurumlarınca kurulan şirket veya vakıf vb. yerine 
ihaleye kazanacak başka bir firmanın ihale sonrasında bir takım güçlüklerle karşılaşması 
mümkündür. İdarenin ödemeyi keyfi olarak geciktirmesi suretiyle yüklenici ekonomik 
olarak güç durumda kalabilecektir. 

  

“1980’den sonra hükümet politikalarının da etkisi ile bazı belediyeler hizmetlerini 
özelleştirmeye giderken bazıları belediye iktisadi teşebbüsü kurmaktadır. Bu durum 
belediye hizmetlerinin yürütülmesinde keyfi uygulamalara ve karışıklıklara yol 
açmaktadır.”444  

 

Kamu kurumlarına ait şirketlere bırakılan işler şirketlerin Türk Ticaret Kanununa 
tabi özel kuruluşlar olması sebebiyle idarecilerin istedikleri kişi veya firmalara verilmesi 
mümkündür. Bu şekilde  kamu idaresi kamu kaynağını şirkete aktarmak suretiyle ihale 
yapmadan istediği kişilere işi yaptırabilecek ve bu işten haksız menfaat sağlayabilecektir. 
Bu konudaki hukuki boşluk ilgililerin denetimini engellemekte ve keyfi uygulamalara yol 
açmaktadır. 

 

Bu konu Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığının İnceleme 
Raporunda da yer almıştır: “Kanuna tabi idarelerin, Kanun kapsamından kurtulmak 
amacıyla vakıf, fon veya iktisadi teşekkül (KİT) kurmaları, bazı ihtiyaçlarını buralardan 
temin etmeleri yolundaki uygulamaya son verilmelidir.”445  

 

Bu uyarıların 4734 sayılı Kanun’un hazırlanmasında dikkate alındığı muhakkaktır. 
Kanunun 2/d maddesinde bu hususa yer verilmiştir.”(Bu Kanuna tabi kuruluşların) ortak 
oldukları  her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketler.” bu kanuna göre ihale 
yapacaklardır.  

 

Bu hükmün ilk halinde herhangi bir oran belirtilmeksizin belediyelerin ortak olduğu 
bütün şirket ve birlikler Kanun kapsamına alınmış idi. Yapılan değişiklik ile Kanun 
kapsamında ihale yapacak şirketler için sermayesinin yarısından fazlasının belediyeye ait 

                                                
444 Eryılmaz Bilal,Yerel Yönetim Sendromu, Yeni Türkiye Dergisi, 1995, Sy.4, s.343. 

445 DDKB İnceleme Raporu, s.112. 
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olması şartı getirilmiştir. Aslında maddenin ilk gerekçesinde kapsama dahil edilen şirketler 
için sermayenin yarısından fazlasına sahip olma şartı öngörülmüş, ancak daha sonra madde 
gerekçeye uygun olarak kanunlaşmamıştır. Sıklıkla görüldüğü üzere teşvik amacıyla 
belediyeler ve özel idareler tarafından %1, %3 gibi küçük oranlarda ortak oldukları şirketler 
açısından uygulamada sıkıntılar doğurabileceği düşünüldüğünden 4761 sayılı Kanun ile ilk 
gerekçeye uygun değişiklik yapılmıştır. 

 

Bu şekilde kamu kurumlarına ait şirketlerin İhale Kanunu’na tabi tutulması suretiyle 
istedikleri kişilere veya şirketlere işin verilmesine aracılık yapılması engellenmeye 
çalışılmıştır. 

 

dd. İhale Konusu İşin Yerine Getirilmesi Aşamasında İşin Sözleşmeye Uygun 
Yapılmaması Sebebiyle Yolsuzluk 

 

Yolsuzluğun yapılabileceği bir başka  aşamada ihale konusu işin yerine getirilmesi 
aşamasıdır. İşin sözleşmeye uygun olarak yerine getirilmesi gerekir. İşin sözleşmeye uygun 
olarak yerine getirilip getirilmediği muayene ve kabul komisyonlarının işi 
değerlendirmeleri üzerine kabul edilir. Ancak kamu görevlileri elde edecekleri haksız 
menfaat karşılığında sözleşmede öngörülen kalite veya miktara uygun olmayan kabuller 
yapabilirler. Burada yine kamu menfaati zarar görmektedir. 

 

İhalelerde devletin kabul ve kontrollerinin hukuka uygun olmadığına dair ilginç bir 
iddia aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir: “Malınız ne denli kalitesiz olursa olsun, onu 
devlete yine de satabilirsiniz; hem de her zaman ve hep iyi fiyata.”446 

 

“Bir yöneticinin ifadesi ile, «Memurun aldığı maaşı bir günde harcayabilecek 
müteahhit ile maaşı düşük olan bu memuru, belki de milyonlarca lirayı içerecek bir 
karar için, karşı karşıya bırakmak rüşvete, kapı açmaktır»”447 

 

Anayasa Mahkemesi’nin Yüce Divan sıfatıyla verdiği 13.04.1982 tarih ve E:1981/1 
ve K: 1982/2 sayılı kararında, işin kabulü aşamasına gelmemiş olmasına rağmen ödeme 
yapıldığı hususunun örneğine rastlamaktayız: 

 

“Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünce, İzmir-Eşrefpaşa, Boyabat ve 
Sinop’ta yaptırılmakta olan sağlık tesislerinin müteahhidi A.Y yararına yetki ve 
nüfusunu kullanmak ve adı geçenin fazla istihkak almasını sağlamak karşılığında 
bir apartman dairesi satın aldığı ve oğlu adına tescilini temin ettirdiği, böylece 

                                                
446 Deveci, s.6.   

447 Berkman, s.83-84. 
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rüşvet aldığı sabit olan eski bakan sanık H.İ’ın eylemine uyan Türk Ceza 
Kanunu’nun 213/2. maddesi gereğince...cezalandırılmasına,”448 karar verilmiştir. 

 

Anayasa Mahkemesinin kararına konu olan olayda henüz geçici yada kesin kabul 
aşamasına gelmemiş bir işin kabulü sağlanmakta ve haksız menfaat karşılığı fazla ödeme 
yapılmaktadır. 

 

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliğinin bir teftiş layihasında; 
“(B.Belediyesinde)Bir kısım mal alımlarında muayene ve kabul işleminin 
yapılmadığı incelenmiş,  

 

14.06.2000 tarih ve  732 verile emri nolu ödeme emri içeriğinde yapılan çimento 
alımının örnek olduğu, uygulamanın  yaygın bir biçimde eksik yapıldığı  
belirtilmiştir.”449   

 

Mal alımlarında muayene ve kabul işlemlerinin yapılmamış olması yolsuzluğa açık 
bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 

Bazen fiyat farkı ödemeleri de işin sözleşmeye uygun yapılmaması olarak 
değerlendirilerek yargı önüne taşınmıştır: 

 

“Bayındırlık eski bakanları SG ile CA, otoyol ihaleleri sözleşmelerinde fiyat farkı 
ödenmeyeceğine ilişkin hüküm bulunmasına karşın, fiyat farkı ödedikleri iddiasıyla 
20 Ocak 1993 tarihinde Yüce Divan'a sevkedildiler. Bu davaya 14 Eylül 1993 
tarihinde Danıştay'ın kararı üzerine Karayolları eski Genel Müdürü AC da dahil 
edildi. Yüce Divan'daki yargılama 13 Nisan 1995'de sonuçlandı; G, A ve C suçsuz 
bulundu.”450 

 

4734 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 2003 yılının başından itibaren kanunun 
uygulandığı mal, hizmet alımları ile yapım işleri için ayrı ayrı muayene ve kabul 
yönetmelikleri çıkarılmıştır. 

 

 

                                                
448 Yüce Divan Kararları, s.286. 

449 İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği 28.02.2003 tarih ve A.R.A. 85/13 sayılı Teftiş Layihasının 56 numaralı 
bölümü. 

450 http.//www.belgenet.com/dava/yucedivan_01.html..06.02.2006. 
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ee. Önceden Gizli Anlaşma Yapılmış Kişi veya Firmaya İşin İhale Edilmesi 
Suretiyle Yolsuzluk 

 

2886 sayılı Kanun tarafından düzenlenmekte olan pazarlık usulünde uygulama daha 
çok işin bir firma ile anlaşılması ve işin prosedüre uydurulması amacıyla iki teklif daha 
alınması sağlanmakta idi. Bu şekilde hem işin ihaleye yönelik işlemlerinden kaçınılmakta 
hem de yolsuzluklara açık kapı bırakılmakta idi. 

 

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişleri tarafından hazırlanan bir tevdi raporunda; 
“B.Belediyesi Encümeni tarafından 03.07.2001 tarih ve 524 sayılı encümen kararı 
ile yaptırılmasına karar verilen  Çakmaklı Akçaburgaz mevkii sanayi bölgesi 
yollarının sıcak asfaltla kaplanması işi için alınan teklifler üzerinde ve emanet 
komisyonu kararı üzerinde değişiklik yapılması suretiyle ihaleye fesat karıştırıldığı 
iddiası ile ilgili olarak; 

 

Taşaronun seçiminin Emanet İşlere Ait Uygulama Yönetmeliği’nin 16. maddesi 
gereğince ilan metninde de belirtildiği gibi eksiltme suretiyle yapılacağının 
belirlendiği, 

 

Ancak en fazla eksiltme yapan şirketin tercih edilmesi yerine, evrak üzerinde 
değişiklik yapılarak, en az eksiltmeyi taahhüt eden şirketin taşaron olarak 
belirlendiği,  

 

Bu sebeplerle ihaleye fesat karıştırma suçunun işlendiği;”451  iddia edilmiş ve dosya 
Cumhuriyet Savcılığına tevdi edilmiştir. 

 

Bu olayda üç teklif alınmış, ancak ihale konusu iş en az kırım yapan firmaya 
bırakılmıştır. Buradan çıkarılan sonuç, ihale konusu iş için bir firma ile anlaşıldığı, iş ihale 
edilmeden firmadan iki teklif daha getirmesinin istendiği, ancak getirilen tekliflere dikkat 
edilmeden iş en düşük indirimi taahhüt eden firmaya bırakıldığıdır. İçişleri Bakanlığı 
Müfettişliğince   bu konuda gizli bir ön anlaşma yapıldığı kanaati oluşmuştur. 

 

4734 sayılı Kanun emanet usulünü ve 2886 sayılı Kanunda ifade edildiği anlamda 
pazarlık usulünü kaldırmıştır. Gerçi 4734 sayılı Kanunda da bir pazarlık usulü bulunmasına 
rağmen, bu usul 2886 sayılı Kanunda öngörülen pazarlık usulü ile örtüşmemektedir. 

 

 

                                                
451 İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği 07.03.2003 tarih ve A.R.A.85/16 sayılı Tevdi Raporu. 
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c. İhale Mevzuatına Aykırı İşlemlerden Oluşan Kamu Zararından Sorumluluk 

 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 71. maddesinde  kamu 
zararı tanımlanmaktadır. “Kamu zararı, mevzuata aykırı karar, işlem, eylem veya ihmal 
sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasıdır” 

 

İhale mevzuatına aykırı olarak yapılarak kamu zararına yol açılan hususlarda  5018 
sayılı Kanun kamu zararı hükmünü getirmiştir. Buna göre; 

 

“İş, mal veya hizmet karşılığı olarak belirlenen tutardan fazla ödeme yapılması; 

 

 Mal alınmadan, iş veya hizmet yaptırılmadan ödeme yapılması;  

 

İş, mal veya hizmetin rayiç bedelinden daha yüksek fiyatla alınması veya 
yaptırılması; 

 

Kamu kaynakları ile yükümlülüklerinin yönetilmesinde, değerlendirilmesinde, 
korunmasında veya kullanılmasında gerekli önlemlerin alınmaması veya özenin 
gösterilmemesi suretiyle öz kaynağın azalmasına sebebiyet verilmesi” kamu zararı 
kabul edilmiştir.    

 

Tespit edilen kamu zararı, zararın oluştuğu tarihten itibaren hesaplanacak kanuni 
faiziyle birlikte ilgililerden tahsil edilecektir. Alınmamış para, mal ve değerleri alınmış; 
sağlanmamış hizmetleri sağlanmış; yapılmamış inşaat, onarım ve üretimi yapılmış veya 
bitmiş gibi gösteren gerçek dışı belge düzenlemek suretiyle kamu kaynağında bir artışa 
engel veya bir eksilmeye neden olanlar ile bu gibi kanıtlayıcı belgeleri bilerek düzenlemiş, 
imzalamış veya onaylamış bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanunu veya diğer kanunların 
bu fiillere ilişkin hükümleri uygulanacak ayrıca, bu fiilleri işleyenlere her türlü aylık, 
ödenek, zam, tazminat dahil yapılan bir aylık net ödemelerin iki katı tutarına kadar para 
cezası verilecektir. 

 

İş, mal veya hizmetin rayiç bedelinden daha yüksek fiyatla alınması veya 
yaptırılması; mal alınmadan, iş veya hizmet yaptırılmadan ödeme yapılması; mal veya 
hizmeti daha düşük kalitede almaktan doğan devlet zararı nedeniyle bir mal veya hizmetin 
alınmasında görevli olanlar sorumludur. İlgililer kavramına ihale komisyonu üyeleri ve 
muayene ve kabul komisyonu üyeleri girmektedir. 
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5018 sayılı Kanun’un 32. maddesine göre “Bütçelerden harcama yapılabilmesi, 
harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle mümkün” olduğundan ve Kanunun 61. 
maddesine göre muhasebe yetkilisi ödemelerin mevzuata uygun yapılmasından sorumlu 
olduğundan, 58. maddesine göre  “Harcama öncesi kontrol görevi, ilgili kamu idaresinin 
yönetim sorumluluğu çerçevesinde mali kontrol yetkilisi tarafından yürütülür.” 
denildiğinden; 

 

Usulsüz olarak ödemeden harcama yetkilisi, muhasebe yetkilisi ve mali kontrol 
yetkilisinin de sorumluluğu tutulacağı kanaati oluşmuştur. 

 

2. GÜVENLİK ALANINDA YOLSUZLUK 

 

TESEV’in yaptığı anket çalışmasına göre trafik polislerinde ve gümrük teşkilatında  
yolsuzluk düzeyinin en yüksek oranda algılandığı görülmektedir. Her iki kurumda da 
yaygınlığın algılama oranı 7.6’dır. Diğer polis memurlarının rüşvet aldıklarına dair 
algılamaların da ilave edilmesi ile en yüksek oranın güvenlik teşkilatında olduğu ortaya 
çıkacaktır.452 

Grafik 4453 Asayiş Hizmetlerinden Memnuniyet 

 

Buna karşılık Devlet İstatistik Enstitüsü’nün Yaşam Memnuniyeti Araştırması’na 
göre asayiş hizmetlerinden memnuniyet oranının % 66.4 ile bir hayli yüksek çıkmış 
olduğunu da ortaya koymakta fayda bulunmaktadır. 

                                                
452 “Zonguldak Ereğli'de rüşvet aldığı iddiasıyla şikâyet edilen trafik polisi N.T, suçüstü yakalanınca önceden seri 

numarası alınan 5 milyon liralık banknotu 'yedi'. Midesindeki para, hastanedeki gastroskopi çekiminde 
görülünce açığa alınan N.T hakkında 12 yıla kadar ağır hapis cezası istemiyle dava açıldı.” 

23.07.2003tarihli Milliyet Gazetesi “Rüşvetin Belgesi Mideden Çıktı!..” başlıklı yazı 
http.//www.milliyet.com/ 2003/07/23/yasam/ayas.html. 

453 DİE,2004 Yaşam Memnuniyeti Araştırması, http.//www.die.gov.tr/yma/yma2004 _bolum3.pdf, 09.03.2006. 
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Yargıtay  5.CD’sinin 22.6.1995 tarih, E: 1995/1739 ve K: 1995/1966 sayılı 
kararıyla; 

 

“Trafik kontrol ekibi görevlisi olan sanıklarca durdurulan araçta bulunan kişiler 
hakkında kaçak orman emvali bulundurmaktan ve ehliyetnamenin yetersizliğinden 
bahisle işlem yapılacağının söylenmesi üzerine, bu işin kolayı yok mu diyerek 
sanıklarla pazarlığa girip sonunda 5.000.000 liraya anlaşmaları ve bozmadan 
sonra yapılan araştırmaya göre müştekilerin meşru zeminde olduklarının da 
belirlenmesi karşısında, sanıkların eylemlerinin TCK.nun 212/1. maddesinde yer 
alan yapmamak zorunda oldukları şeyi yapmamak için rüşvet alma suçunu 
oluşturduğu(na)”454 karar verilmiştir. 

 

Yine basında yer alan bir habere göre güvenlik görevlisi olarak çalışan 1 astsubay 
ve 2 uzman çavuşun yolsuzluk sebebiyle tutuklandığı belirlenmiştir. “Van'ın Özalp 
İlçesi'ne bağlı Turgalı Köyü'nde, akaryakıt kaçakçılığı yapan 4 köylü ile kaçakçılardan 
rüşvet aldıkları belirlenen 1 astsubay ve 2 uzman çavuş, çıkarıldıkları mahkemece 
tutuklandı.”455 

 

Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğünün 8. maddesinde meslekten çıkarma cezasını 
gerektiren eylem, işlem, tutum ve davranışlar sayılmıştır. 8. maddenin 6. bendine göre; 

 

“Hırsızlık, gasp, dolandırıcılık, irtikâp, rüşvet, zimmet, ihtilâs, ırza geçme, ırza 
tasaddi, sahtecilik, kalpazanlık, kasden adam öldürme veya bu suçları işlemeye 
teşebbüs etmek, emniyeti suiistimal, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, suç 
tasnii, iftira,”eylemleri meslekten çıkarma cezasını gerektirmektedir. 

 

Buna ilişkin bir uygulama Bursa İlinde meydana gelen bir olay üzerine 
gerçekleştirilmiştir.“Bursa'nın Karacabey Bölge Trafik İstasyon Amirliği'nde 
Temmuz 2003'te ortaya çıkarılan, bir başkomiserle yedi polis memurunun suçüstü 
yapıldığı rüşvet soruşturması sonunda 17 trafik polisi Emniyet Genel Müdürlüğü 
Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla meslekten ihraç edildi.”456 

                                                
454 Baydemir Erdal, Açıklamalı-İçtihatlı Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Suçlar, Adil Yayınevi, Ankara 2003, 

s.490. 

455 “Van'da Rüşvetten 3 Askere Tutuklama” başlıklı haber, 09.07.2004 tarihli Sabah Gazetesi. 

456 13.03.2004 tarihli Milliyet Gazetesi, “Rüşvetçi Polislere İhraç” başlıklı haber http.//www.milliyet.com 
/2004/03/13/guncel/gun05.html. 
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3. GÜMRÜKLERDE YOLSUZLUK 

 

TESEV’in araştırmasına göre gümrüklerde yolsuzluk algılaması 7.6 ile en çok 
yolsuzluk yapılan alanlardan biri olarak algılanmaktadır. Yine Gümrük Müsteşarlığı 
tarafından  Anadolu Üniversitesi’ne gümrükçüler arasında yaptırılan ankette aşağıdaki 
sonuçlar çıkmıştır: 

 

“Çalışanların gözüyle rüşvet konulu ankette ‘Gümrük teşkilatında rüşvet oldukça 
yaygındır’ şeklindeki soruya merkez teşkilatında bulunanların toplam yüzde 59.1’i 
‘katılıyorum’ veya ‘kesinlikle katılıyorum’ şeklinde yanıt verdi. Taşra teşkilatından 
bu oran yüzde 36.3 olarak belirlendi”457 

 

Gümrüklerin kontrolü bir ülkenin ekonomik düzeninin işleyişi açısından son derece 
önem arz etmektedir.  

 

“Yolsuzluğa bulaşmış bir gümrüğün: Devlete düzgün bir şekilde aktarılması 
gereken gelirleri sağlayamayacağı, yasadışı işlemlere karşı mücadeleyi zaafa 
uğratacağı, meşru uluslararası ticaretin artmasını ve iktisadi kalkınmayı 
engelleyeceği  açıktır. 

 

Bu nedenle, gümrükler, yolsuzlukla mücadelede öncelikli alanlar arasındadır.”458 

 

Basında ülke tarihinin en büyük gümrük kaçakçılığı olarak yer alan Paraşüt 
Operasyonu günlerce kamuoyu gündemini meşgul etmiştir. 

 

“Türkiye  tarihinin en büyük hayali ihracat yoluyla yapılan gümrük kaçakçılığı ve 
yolsuzluğu olayı ortaya çıkarıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Organize Suçlar ve 
Kaçakçılık Dairesi, dört aydır Akdeniz ve Güneyoğu'daki bazı gümrüklerden 
Türkiye'ye milyonlarca dolarlık mal sokulduğunu belirledi. Emniyet Genel 
Müdürlüğü bünyesinde ‘merkezden’ gerçekleştirildiği için ‘Paraşüt Operasyonu’ 
olarak nitelendirilen operasyona birçok siyasetçinin ve bürokratın adının karıştığı 
bildiriliyor. Operasyonlar sonucunda, Gaziantep'in ünlü işadamı, A. Holding'in 
sahibi Y. A. ve 17 adamı gözaltına alındı.”459 

                                                
457 07.02.2002 tarihli Milliyet Gazetesi -Ekonomi Bölümü- “Evet Biz Rüşvetçiyiz” başlıklı yazı 

http.//www.milliyet.com/2002/02/07/ekonomi/eko07.html. 

458 TBMM Meclis Araştırması Komisyon Raporu, s.143-144. 

459 Bayer Yalçın, Türkiye'nin En Büyük Gümrük Soygunu, http.//arsiv.hurriyetim.com.tr/ 
hur/turk/00/05/28/turkiye/00tur.htm. 
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Yine Kapıkule Gümrüğü’nde meydana gelen kaçakçılık ve rüşvet hadisesi sebebiyle 

çok sayıda kamu görevlisi göz altına alınmıştır.460 
 
 
“Yaklaşık 300 milyon dolarlık sigara ve içki kaçakçılığıyla ilgili olarak, gizli 
kamerayla yürütülen operasyon sonuçlandı. Kapıkule´de görevli 58 gümrük 
memuru ile 28 polis memuru gözaltına alındı, 44 kişi tutuklandı. Çalışmalar üç ay 
önce başladı. Gümrük binalarındaki 27 elektrik sobasına gizli kamera yerleştirildi, 
telefon dinlemeleri gerçekleştirildi. 
 
Zanlılar, ‘Suç işlemek amacıyla çete oluşturmak’, ‘rüşvet’ ve ‘irtikap’la suçlanıyor. 
 
Gümrük memurları ve polislerin, yurtdışından giriş yapanlardan aldıkları 
rüşvetleri, evrakın arasına koyarak daha sonra bir kasaya yerleştirmeleri ve mesai 
bitiminde de kasadan çıkararak bir masanın ortasında paylaşmaları da gizli kamera 
görüntülerinde yer aldı.” 

 

Yargıtay  5.CD’sinin, 13.4.2001 tarih, E: 2000/5233 ve K: 2001/2365 sayılı 
kararıyla; “Sarp Gümrük Kapısından yurda giriş-çıkış yapanların sağlık kontrolü 
ile görevli sanık D. K'nın görevi cümlesinden olarak pasaportlara menfaat karşılığı 
‘sağlık kontrolü yapılmıştır’ kaşesini bastığını ikamet vizesi biten Rus Uyruklu İnga 
Tıshkova'dan öğrenen güvenlik kuvvetlerinin, sanığın yakalanması ve suç 
niteliğinin tespiti için anılan muhbire önceden seri numaraları alınan paraları 
vererek sanıkla görüşmelerinin sağlandığı, Amerikan Doları rüşvet karşılığında 
‘sağlık kontrolü yapılmıştır’ kaşesini vuran sanığın da yapılan operasyonla 
parayla birlikte yakalandığı, oluşa uygun şekilde mahkemece de kabul edilmiş 
olması karşısında; eylem rüşvet teklifinin kabul edilmemesi ve sanığın yakalanması 
amacıyla yapılan anlaşmanın serbest irade ürünü olmaması nedeniyle rüşvet 
anlaşmasının oluşmadığı nazara alındığında, rüşvet almaya eksik kalkışma 
niteliğinde bulunduğu(na);”461 karar verilmiştir. 

 

a. Hayali İhracat  

 

Gümrüklerde gerçekleştirilen yolsuzluk türlerinden birisi de “hayali ihracat” 
yolsuzluğudur. Ancak hukuki anlamda hayali ihracat başlı başına bir yolsuzluk çeşidi 
değildir. Eğer bir kamu görevlisinin menfaat karşılığında hayali ihracata göz yumması, 
yada kolaylaştırması söz konusu ise yolsuzluk suçu meydana gelecektir.  

                                                
460 “Kapıkule Gümrüğü’nde Kaçakçılık ve Rüşvet” başlıklı haber, http://www.devletim.com/ 

gundem.asp?konu=25, 23.12.2005. 

461 Baydemir, s.480-481. 
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b. Hayali İhracat Usulleri 

 

Hayali ihracat çeşitli şekillerde gerçekleştirilebilir. 

 

“aa. Mal çeşidini yanlış bildirme 

  

Bu yöntemde hiç para etmeyen şeyler ihraç malı diye yollandığı gibi az değerli 
mallar, daha çok değerli mallar olarak da deklare edilebilir. Amaç yüksek teşvikli 
bir mal kalemini ihraç etmiş göstermektir. 

 

bb. Mal fiyatını yanlış bildirme 

 

Bu yöntemde ille de yüksek teşvikli bir mal kalemi bulunması gerekmez. Basitçe, her 
çeşit malın değeri şişirilir. (Özellikle ihracatta farklı mallara farklı vergi iadesi 
kalkınca üstteki yöntemin bir gereği kalmamıştır.) 

 

cc. Miktarla oynama: 

 

 Bu kez mal çeşidi ve birim değeri doğrudur; ancak gerçekte gönderilenden çok 
daha fazla miktarda mal ihraç edilmiş gösterilerek toplam değer şişirilir. 
 

dd. Tümden sahtecilik 

 

Fatura veya beyannamede bir şeyi tahrif etmenize de gerek yoktur. Yapılan şey 
tümüyle sahte evraklar düzenlemektir. Ne mal vardır, ne ihracat; bütün evraklar 
sahte olarak düzenlenmiştir. 

 

ee. Off-shore'lar ve serbest bölgeler 

 

Hayali ihracatta her zaman kayıt dışı para ve dövize ihtiyaç vardır. Zira döviz 
gelecek ki vergi iadesi alınsın. Yine daha az kayıt altında mal hareketleri ile naylon 
fatura operasyonları gerekir. Bunları Türkiye'de kolayca yapsanız da karşı ayak 
ülkelerde de giderek kara para denetimleri artmıştır. O zaman size vergi cenneti 
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bölgelerde şirketler ve bol bol off-shore hesap lazımdır. Serbest bölgelerde 
kurduğunuz şirketlere mal ve para gönderip denetim dışı kalabilirsiniz.”462 

 

Hayali ihracat konusunda basında yer alan bir haberde operasyona “Balina 
Operasyonu” adı verilmekte idi.  

 

“İzmir Mali Şube ekipleri, 50 trilyonluk hayali ihracat olayını ortaya çıkardı. 
Aralarında 6 tekstil şirketin yöneticisi, 3 yeminli mali müşavir, 1 Vergi Mahkemesi 
emekli yargıcının bulunduğu toplam 20 kişi gözaltına alındı. Polis İzmirli tanınmış 
işadamı M. N. da arıyor... Toplamı 50 trilyon lirayı bulduğu belirlenen hayali 
ihracat ve naylon fatura sahtekarlığıyla ilgili operasyona, boyutların büyüklüğü 
nedeniyle ‘Balina Operasyonu’ adı verildi. Gözaltında tutulan ve hayalici şirketin 
yeminli mali müşaviri olduğu belirtilen İzmir eski defterdarı G. H., ...Büyükşehir 
Belediye Meclisi'nde görev yaptı. “463 

 

 “Gümrükler İşbirliği Konseyi’nin ‘Gümrük Kapılarında Dürüstlük ile İlgili İlkeler’ 
deklarasyonu, gümrüklerde yolsuzlukla mücadele konusunda bu güne kadar 
geliştirilmiş en uygun önlemler demetini içermektedir. 

 

Sözkonusu deklarasyonda yer alan toplam 12 ilke, Gümrük Müsteşarlığı tarafından 
bir eylem planı haline getirilmeli ve eylem planı dahilinde yapılan mevzuat 
çalışmaları, pilot uygulamalar ve diğer etkinlikler, üç ayda bir adli ve idari 
soruşturma istatistikleriyle birlikte, Başbakanlığa veya Gümrük Müsteşarlığının 
bağlı bulunduğu Devlet Bakanlığına raporlanmalıdır.”464

 

 

J. DENETİM VE YOLSUZLUK 

 

Kamu yönetiminde denetimin yeterli olmadığı ve ya etkili olamadığı yönünde 
yaygın bir kanaat bulunmaktadır. İşte bu husus kamu yönetiminin yeniden düzenlenmesine 
yönelik olarak hazırlanan Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı  olarak bilinen yasa 
tasarısı ile gündeme gelmiş, tasarı ile hem kamu yönetiminin yeniden düzenlemesi hem de 
teftiş kurullarının kaldırılması öngörülmüştür. Ancak Kanun, Cumhurbaşkanı tarafından bir 
kez daha görüşülmek üzere meclise iade edilmiş, TBMM Kanunu tekrar ele almadığı için 
teftiş kurullarının kaldırılması şimdilik gerçekleşmemiştir. Bunun için yolsuzlukla 
mücadele konusunda teftiş kurullarına ihtiyaç olup olmadığı konusunun ayrı bir başlıkta ele 
alınması gereği doğmuştur. 

                                                
462 http.//www.haberbilgi.com/haber/yolsuzluk/ntm-0010/hayali.html, 10.10.2005. 

463 “50 trilyonluk ‘Balina Operasyonu” 06.08.2000 tarihli Hürriyet Gazetesi, http.//arsiv.hurriyetim.com.tr 
/hur/turk/00/08/06/ekonomi/01eko.htm. 

464 TBMM Meclis Araştırması Komisyon Raporu, s.143-144. 
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1.DENETİM TANIMI 

 

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Kamu Mali Yönetiminin Yeniden 
Yapılandırılmasını ve Mali Saydamlık Özel İhtisas Komisyonu Raporunda denetim 
ekonomik faaliyet ve olaylara ilişkin olarak tanımlanmıştır: 

 

“Denetim; ekonomik faaliyet ve olaylarla ilgili olarak gerçekleşmiş sonuçları, 
önceden belirlenmiş amaçlar, kriterler ve standartlara göre tarafsız olarak analiz 
etmek ve ölçmek suretiyle kanıtlara dayanarak değerlendirmek, gelecekteki 
hataların önlenmesine yardımcı olmak, kişi ve kuruluşların gelişmesine, mali 
yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı hale gelmesine, 
verimlilik, tutumluluk ve etkinliğin iyileştirilmesine rehberlik etmek ve elde edilen 
sonuç ve bulguları ilgililere duyurmak için uygulanan sistemli, planlı ve programlı 
bir süreçtir.”465 

 

Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı’nca hazırlanan Yolsuzlukla Mücadeleye 
Yardımcı Olmak Maksadıyla Alınması Gereken Tedbirlere İlişkin İnceleme Raporu’nda ise 
idari denetim boyutuyla bir denetim tanımına rastlanmaktadır: “İş ve işlemlerin yasal ve 
bilimsel kurallara uygunluğunu araştırmak amacı ile uygulama sırasında, öncesinde veya 
sonrasında yapılan incelemeler şeklinde tanımlanabilecek denetim, yetkili makam adına ifa 
edilen bir hizmettir.”466 

 

Denetim; belli bir program dahilinde gerçekleştirilen  sürekli bir faaliyettir. Denetim 
faaliyeti konusunda uzmanlaşmış görevliler ile bu görevlilerin bağlı olduğu kurul ve 
başkanlıklar tarafından yerine getirilir.“Denetim, dünyada teorisi ve pratiğiyle ayrı bir 
disiplin olarak kabul edilmekte,  ayrı bir mesleki faaliyet olarak değerlendirilmektedir.” 467 

 

2. İDARENİN DENETİMİ 

 

İdarenin eylem ve işlemleri birkaç aşamadan geçer. Bunlar sırasıyla planlama, 
gerçekleştirme ve denetlemedir. İdarenin tasarrufları denetlenmedikçe planlamaya ve 
hukuka uygun davranılıp davranılmadığı anlaşılamaz. 

 

                                                
465 Devlet PlanlamaTeşkilatı, 8.Beşyıllık Kalkınma Planı Kamu Mali Yönetiminin Yeniden Yapılandırılmasını ve 

Mali Saydamlık Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara 2002, http://www.tbmm.gov.tr/ komisyon/ 
yolsuzluk_arastirma/kaynaklar/Kisim_1.pdf, 10.03.2006. 

466 DDKB İnceleme Raporu, s.129. 

467 İğdeler, s.83. 
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“Demokratik siyasi rejimin devamının sağlanması ve sağlıklı bir şekilde varlığını 
sürdürebilmesi denetimle mümkün kılınabilir. Devlet ve eylem ve işlemlerinin  
denetime tabi tutulması, hukuk devletinin de önemli bir gereğidir. Gün ışığında 
yönetimin sağlanması bir taraftan yönetimin şeffaflığına, bir taraftan da yönetimin 
işlem ve eylemlerinin denetlenmesine bağlıdır.”468 

 

İdarenin eylem ve işlemleri değişik şekillerde denetime tabi tutulabilir. İdarenin 
eylem ve işlemleri her şeyden önce yargısal olarak denetlenir. Yargısal denetim, hukuk 
devleti ilkesinin hakim olduğu sistemin kaçınılmaz bir gereğidir. Ayrıca idarenin eylem ve 
işlemleri yürütmenin bir parçası olması sebebiyle yasama organı tarafından denetlenir. 
Yasamanın, yürütmeyi bu arada idareyi denetleme yolları, Anayasa’ya göre soru, meclis 
araştırması, genel görüşme, gensoru ve meclis soruşturması biçiminde ortaya çıkar. 
İdarenin kendi denetim elemanları tarafından iç denetimi ve Sayıştay gibi idare dışından 
örgütler tarafından dış denetimi idari denetimi oluşturmaktadır. Yine demokratik sistemin 
bir gereği olarak yürütme organı kamuoyuna karşı sorumluluk taşımaktadır. Bu dört 
denetim yolu kısaca ele alınacaktır. 

 

En son olarak da bir denetim yolu olan ombudsman sistemine yer verilecektir. Son 
dönemlerde ombudsman sistemi sıkça telaffuz edilmektedir. Ayrıca Kamu Yönetiminin 
Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanunu Tasarısı  ile mahalli idareler 
ombudsmanı gündeme taşınmıştır. Bu sebeplerle ombudsman denetimini ve yolsuzlukla 
mücadeleye olacak katkıları ele alınacaktır.  

 

3.İDARENİN DENETİMİ ŞEKİLLERİ 
 

a. Yargısal Denetimi 

 

İdarenin tasarrufları yargısal denetim ve yargı dışı denetim usulleri ile 
denetlenebilir. Yargısal  denetim Anayasanın 125. maddesiyle belirlenmiştir:  “İdarenin her 
türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır. Yargı yetkisi, idari eylem ve işlemlerin 
hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlıdır.” 

 

O halde idarenin eylem ve işlemleri konusunda yargı yerleri tarafından sadece 
hukuka uygunluk denetimi yapılacaktır. 

 

“Kural olarak yargı yerleri hukuka uygunluk denetimi, diğerleri, hem hukuka 
uygunluk, hem de yerindelik denetimi yaparlar. İdarenin davranışları yalnızca 
hukuka uygun olması yetmez, bunların yerinde olması, başka bir değişle, kamu 

                                                
468 Gökdeniz/Seçkin, s.37.   
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hizmetlerinin iyi bir biçimde, kamuya yararlı ve verimli olarak yürütülmesi de 
gerekir.”469 

 

Yargısal denetim bağımsız mahkemeler eliyle gerçekleştirilir. 

  

 b. Siyasal Denetim 

 

Siyasal denetim, yürütme organının Parlamentoya karşı sorumluluğunu ifade eder. 
Yasama organının yürütmeyi denetleme yöntemleri Anayasanın 98. maddesinde 
gösterilmiştir. Buna göre  soru, meclis araştırması, genel görüşme, gensoru ve meclis 
soruşturması yollarıyla, yürütme organı üzerinde denetleme yetkisi TBMM tarafından 
kullanılmaktadır. 

 

Soru, Bakanlar Kurulu adına, sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere 
Başbakan veya Bakanlardan bilgi istemekten ibarettir.  

 

Meclis araştırması, belli bir konuda bilgi edinilmek için yapılan incelemeden 
ibarettir.  

 

Genel görüşme, toplumu ve Devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda görüşülmesidir.  

 

Meclis soruşturması, sonuçları itibariyle en etkili denetim yollarından biridir. 
Meclis soruşturması Anayasanın 100. maddesinde düzenlenmiştir: “Meclis soruşturması 
başbakan veya bakanların görevleriyle ilgili ‘cezai’ sorumluluklarının araştırılmasını 
sağlayan bir denetim aracıdır.”470 

 

Başbakan veya bakanlar hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının 
en az onda birinin vereceği önerge ile, soruşturma açılması istenebilir. Meclis, bu istemi en 
geç bir ay içinde görüşür ve gizli oyla karara bağlar.  

 

Soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde, Meclis tarafında kurulacak 
komisyon marifetiyle soruşturma yapılır. Komisyon, soruşturma sonucunu belirten 
raporunu Meclise sunar.  

 

                                                
469 Tan/Gözübüyük, C.1, s.929. 

470 Özbudun, s.301. 
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Raporun başkanlığa verilmesinden sonra  anayasada öngörülen süreler 
tamamlandıktan sonra  oylamaya geçilir. Gerek görüldüğü takdirde ilgilinin Yüce Divana 
sevkine karar verilir. Yüce Divana sevk kararı ancak üye tamsayısının salt çoğunluğunun 
gizli oyuyla alınır.  

 

Gensoru, Hükümetin yada bir bakanın güvensizlik oyuyla düşürülmesiyle 
sonuçlanabilen bir meclis denetim şeklidir. Gensoru’ya Anayasa’nın 99. maddesinde yer 
verilmiştir. “Bütün parlamenter denetim araçları arasında sadece gensoru, hükümetin veya 
bir bakanın siyasal sorumluluğuna yol açabilir, yani onun Meclisçe görevden 
uzaklaştırılabilmesine imkan verir.”471 

 

c. İdari Denetim 

 

İdari denetim, kamu idarelerinin hem kendi denetim elemanları tarafından iç 
denetim yoluyla, hem de başka bir kamu kurum veya kuruluşu tarafından dış denetim 
yoluyla denetlenmesidir.  

 

Denetleme yetkisine sahip kuruluşlardan Devlet Denetleme Kurulu, Anayasanın 
108. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak kurulmuş olup, silahlı kuvvetler 
ile yargı organları dışında bütün kuruluşlar ve meslek kuruluşları, kamuya yararlı dernek ve 
vakıflar denetlemeye yetkilidir. 

 

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu 24.06.1983 tarihli 72 sayılı KHK’ye göre 
kurulmuş, tüzel kişiliğe sahip bir kuruluştur. Kurul, sermayesinin yarısından fazlası 
doğrudan doğruya veya dolaylı olarak devlete ait olan kamu kuruluş ve ortaklıkları 
denetlemekle yetkilidir. TBMM kamu iktisadi teşebbüslerinin denetimini Başbakanlık 
Yüksek Denetleme Kurulu raporları üzerine yerine getirir. 

 

Sayıştay, merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik 
kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına 
denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla 
verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevlidir.472 “Hesap 
verme sorumluluğunun ve şeffaflığın geliştirilmesinde Sayıştaylar vazgeçilmez bir rol 
üstlenmektedirler.”473 

 

                                                
471 Özbudun, s.301. 
472 Anayasa m.160.  

473 Özbaran, s.6. 
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Yine Başbakanlıkta ve her bakanlık bünyesinde ve genel müdürlükler ile Kamu 
iktisadi teşebbüslerinde de birer teftiş kurulu bulunmaktadır. “Denetim birimlerinin sayısı 
129'a ulaşmaktadır”474 

 

d. Kamuoyu Denetimi 

 

Kamuoyu denetimi, seçilmiş karar mercilerinin halka karşı sorumluluğunu ifade 
eder.  

 

“Kamu yönetiminin denetlenmesine yardımcı olan araçlardan biri de, baskı 
gruplarının yürüttükleri faaliyetler ve kamuoyudur…Baskı grupları, ortak  çıkarları 
etrafında birleşen ve bunları gerçekleştirmek için siyasi ve idari otoriteler üzerinde 
etki yapmaya çalışan örgütlü ve bilinçli gruplardır.”475  

 

e.Ombudsman  

 

Ombudsman, idarenin hukuka uygun davranmasını sağlamak amacıyla öngörülen 
özerkliğe sahip, devlet başkanı yada parlamento tarafından atanan, halkın talepleri 
doğrultusunda kötü yönetim gösteren idareler hakkında tavsiye niteliğinde kararlar alan, 
siyasal denetimi  ve kamuoyu denetimini harekete geçirebilme yetkisi tanınmış bir kurum 
olarak karşımıza çıkmaktadır.   

 

“Genel olarak yasama organı tarafından görevlendirilen ve bağımsız olarak 
hareket eden kamu denetçisi, yöneticiler tarafından yönetsel eylem ve işlemlere 
karşı yapılan yakınmaları kabul eder ve yönetimin hukuka uygun hareket etmesini, 
siyasal denetimi kamu oyunu harekete geçirerek sağlar. Kamu denetçisi her yıl 
yasama organına sunduğu raporunda ne gibi şikayetlerin kendisine geldiğini, 
yönetimin hukuka aykırı işlemlerinin neler olduğunu bildirir. Böylece ‘bakan’ ile 
yasama organı karşı karşıya getirilir.”476 

 

“Ombudsman, genellikle kamu yönetimine karşı halkın şikayetlerini inceler; 
yönetimin aksayan, işlemeyen ve kusurlu yanlarını ortaya çıkarır; vardığı sonuçları 
parlamentoya ve kamuoyunun bilgisine sunar.”477 

 

                                                
474 DDKB İnceleme Raporu, s.131. 

475 Eryılmaz, Kamu Yönetimi, s.318. 

476 Tan/Gözübüyük, s.946.  

477 Eryılmaz, Kamu Yönetimi, s.311. 
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Ombudsman yetkisini, kurumla ilgili hukuki düzenlemeden yani anayasadan ya da 
kendi kuruluş kanunundan alır; çoğu zaman idareyi yasama organı adına denetler.  Yasama 
organı ya da devlet başkanı tarafından atanan, Ombudsman idare karşısında özerkliğe 
sahip bir kurumdur. Bu sebeple hiçbir makam ve mevki Ombudsman’a görevi ile ilgili 
emir ve direktif veremez, tavsiyede bulunmaz. Ombudsman, idarenin eylem ve işlemlerini 
denetler, özellikle kötü yönetim konusundaki tespitlerini idareye yasama organına ve kamu 
oyuna açıklar. Ancak tespit ettiği yanlışlıklarla ilgili olarak bu eylem ve işlemi düzeltme 
yetkisi bulunmamaktadır. Sadece tavsiye niteliğinde kararlar verir. İdarenin bu kararları 
yerine getirmemesi halinde yasama organı ve kamu oyunu harekete geçirebilir. Ancak 
Ombudsman kurumunun  ülkemizde Anayasal dayanağı bulunmamaktadır.  

 

“Ombudsman sistemi, kamu yönetiminde bir emniyet sübabı gibi görev yapmakta, 
kamunun gerçekleştirdiği iş ve işlemleri birey açısından kontrol etmektedir. 
Değişik ülkelerde tüm idari çare ve başvuru mekanizmaları tükendikten sonra belli 
bir zaman dilimi içerisinde başvuru hakkının olması, mevcut düzenlemelerle 
halledilemeyen problemlerin çözümü ve önerisi için başvurulabilecek bir yapı 
olduğunu göstermektedir.”478 

 

Ombudsman kurumu önce İsveç ve İskandinav ülkelerinde kurulmuştur. Daha çok 
yargı birliği  sistemin uygulandığı ülkelerde diğer denetim yollarının yanında uygulanan 
bir sistemdir.479 

 

Bir kısım ülkelerde birden fazla Ombudsman bulunmakta olup, bazıları merkezi 
idarenin iş ve işlemlerini denetlerken diğerleri mahalli idarelerin işleri üzerinde çalışmakla 
yetkilidirler. “Çoğu ülkeler, yalnızca ifade edilen yanlışlıklarla ilgili olmanın dışında, her 
tür şikayeti dinlemek için ombudsman kurar. Bu görevliler, kamu ajanlarının sıradan 
insanlara karşı sorumluluğunu artırmaya yardım ederler.”480  

 

aa. Ombudsmanın Görev ve Yetkisi  

 

Ombudsman, genellikle idarenin yaptığı iş ve işlemlerde kusurlu olması halinde, 
bir başka ifade ile idarenin kötü yönetimi halinde şikayetleri kabul eder. Ancak, 
Ombudsmanın görev ve yetkisi yine ülkeden ülkeye değişiklik  göstermektedir. İngiltere 
örneğinde Parlamento Komiserliğini (ombudsman) inceleyen Arslan, komiserliğin 
görevlerin şöyle açıklamaktadır: 
 

                                                
478  Dede Emre, Denetim Sistemi ve Ombudsman, YYVD,Eylül 1997 C.2, Sy.8, s.25. 

479 Tan/Gözübüyük, C.1, s.945. 

480 Ackerman, s.172. 
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“Parlamento Komiserinin görevi, idari fonksiyonları kullanırken (veya 
kullanmaktan imtina ederek) merkezi idare organları, personeli veya onun adına 
hareket eden diğer makamların kötü yönetiminin bir sonucu olarak haksızlığa 
uğradığını iddia eden fertler veya özel hukuk tüzel kişilerinin (kamu kuruluşarı 
değil) şikayetlerini incelemektir.”481 

 

Bazı ülkelerde yargı işlemleri ve askeri işler üzerinde de denetimde bulunmaktadır. 
“İsveç ve Finlandiya  dışındaki ülkelerde, ombudsmanın yargıyı denetleme yetkisi 
bulunmamaktadır. İsveç, Norveç ve İsrail’de askeri işlerle ilgili ayrı birer 
ombudsman görev yapmaktadır. Danimarka ve Finlandiya Ombudsmanları, askeri 
konulardaki şikayetleri de incelemektedir. Alman ombudsmanın görevi yalnızca 
askeri işlerdir.”482 

 

Ombudsmanların kararları  tavsiye niteliğindedir. İdarenin yerine geçerek iş ve 
işlem üretemez. İşlemlerde gördüğü yanlışlık ve haksızlıklarla ilgili olarak doğrudan 
yaptırım gücü bulunmamaktadır. 

 

“Dünya’nın her yerinde Ombudsmanın elindeki en önemli silahın ‘moral yaptırım’, 
yani ‘ikna’, ‘eleştiri’ ve ‘kamuoyuna açıklama’ olduğu unutulmamalıdır. Bu moral 
yaptırımın da ancak demokratik değerlerin yerleşmiş olduğu ülkelerde işe yaradığı 
kuşkusuzdur.” 483 

 

 Ombudsmanının aldığı kararlar uygulanmaz ise siyasal denetim için parlamentoyu 
ve kamusal destek için kamuoyunu harekete geçirme yetkisi bulunmaktadır. 

 

“Ancak, Ombudsman yaptığı inceleme sonucunda bulgularını ve önerilerini şikayet 
edene ve şikayet edilene bildirdikten sonra, yönetim soruna Ombudsman’ın ortaya 
koyduğu şekilde çözümlemezse Ombudsman konuyu daha üst makamlara, nihayet 
Yasama organına götürür ve ayrıca basın yayın organları aracılığıyla kamuoyunu 
devreye sokar. Belki de Ombudsman’ın gücü, bulgularını halka açıklama 
yetkisinden gelmektedir. Tarafsızlığı, bağımsızlığı sayesinde birçok ülkede saygın 
bir konumda bulunan Ombudsman tarafından eleştirilmek, eleştiriye hedef olan 
kamu görevlisi için ciddi bir yaptırımdır.”484 

 

                                                
481 Arslan Süleyman, İngiltere’de Ombudsman Müessesesi, AİD,C.19, Mart 1986, Sy.1, s.159. 

482 Eryılmaz, Kamu Yönetimi, s.312. 

483 Kamu Denetim Sisteminin Yeniden Yapılandırılması Konusunda TESEV Görüş ve Önerileri, 
http://www.tesev.org.tr/etkinlik/tesev_denetim_gorus_temmuz2004.doc, s.5, 30.07.2004. 

484 Sayın Deniz, Ombudsman, YYVD, Şubat 1998, C.3, Sy.1, s.5. 
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“Eğer mahalli idarenin kusurlu olduğu ve şikayetçinin bunun sonucunda haksızlığa 
uğradığı tespit edilirse, ilgili idareye kararını düzeltmesi önerilmektedir. 
Ombudsman idareyi  buna uymaya zorlayamamakta, ancak İngiltere’de hemen her 
zaman mahalli idarelerin, bu önerilere uydukları görülmüştür.”485 

 

bb. Ülkemizde Durum 

 

Ombudsman kurumu için hukuki zemin anayasal sistemimizde mevcut değildir. 
Ancak, Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısının 42. maddesi ile mahalli idareler 
ombudsmanı getirilmekteydi. Kanun bu görevliye, mahalli idareler halk denetçisi unvanını 
vermişti. İlgili hükme göre; 

 

“Her ilde, mahalli idareler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile bu idareler tarafından 
kurulan birlik ve işletmelerin, gerçek ve tüzel kişilerle ilgili işlem ve eylemlerinin 
hukuka uygunluğunu değerlendirmek, aralarındaki anlaşmazlıkların çözümüne 
yardımcı olmak üzere bir halk denetçisi seçilecektir.” 

 

Halk denetçisi tarafından hukuka uygunluk denetimi yapılması yargısal faaliyet gibi 
algılanmıştır. 

 

“İdari işlem ve eylemlerin hukuka uygunluk denetimi yapmakla yetkili olan bir idari 
yargı düzenin bulunduğu sistemde, bu sistemin önüne, ihtiyari başvurularla devreye 
girse de, yine ‘hukuka uygunluk’ değerlendirmesi (aslında denetimi) yapan bir 
birimin eklenmesi sorunludur. İlk akla gelen sorun, kendisi de idari bir birim olacak 
olan halk denetçisinin kararlarının idari yargı denetimine tabi olup 
olamayacağıdır. Ayrıca, halk denetçisi ile idari yargı kararlarının farklı sonuçlara 
varması da karmaşa ve olumsuz sonuçlar yaratacaktır.”486 

 

Mahalli idareler halk denetçisi görevini il genel meclisi tarafından seçilecek kamu 
görevlisi yerine getirecektir. 

 

Kanuna göre “Halk denetçisi, mahalli idarelerin  gerçek ve tüzel kişileri ilgilendiren 
işlem ve eylemlerine karşı menfaati ihlal edilenler tarafından yapılacak başvuru 
üzerine, gerekli bilgi ve belgeleri inceleyerek, gerektiğinde tarafları dinleyerek, 
kırkbeş gün içinde kararını verir. Kararı, ilgili idareye ve talep sahibine bildirir.” 

                                                
485 Altıparmak Ahmet, İngiltere Mahalli İdareler Ombudsmanlığı, YYVD, Eylül 2000, C.5, Sy.9, s.38. 

486 Karahanoğulları Onur, Kamu Yönetimi Temel Kanunu Taslağındaki Anayasaya Aykırılıklar, 
http.//www.yol-is.org.tr/resimler/ekler/25_ek.pdfs.16, 15.03.2005. 
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 Ombudsman sisteminde olduğu gibi halk denetçisinin kararları tavsiye 
niteliğindedir. İdare, halk denetçisinin tavsiyesine uymak zorunda değildir. Ancak idare 
denetçinin görüşüne katılmadığı takdirde kendi görüşünü gerekçelendirmek zorundadır.  

 

Konusu açık olmayan, somut iddia içermeyen, halk denetçisinin yetki alanına 
girmeyen veya dava konusu yapıldığı anlaşılan başvurular işleme konulmaz.  

 

Menfaati ihlal edilen gerçek veya tüzel kişiler, işlem ve eylemden haberdar olduktan 
sonra veya yaptıkları başvuruya süresi içinde cevap verilmemesi üzerine otuz gün içerisinde 
halk denetçisine başvurabilirler. Halk denetçisine başvuru, eylem ve işlemin tekemmül 
tarihinden itibaren altı ayı geçemez.  

 

Dava açma süresi içinde halk denetçisine yapılan başvuru, dava açma süresini 
durdurur. Halk denetçisinin tavsiye kararının verilen süre içinde yerine getirilmemesi veya 
başvuru sahibini tatmin etmemesi halinde, kararda belirtilen sürenin bitiş tarihinden 
itibaren, talep sahibinin dava açma süresi yeniden işlemeye başlar.  

 

Halk denetçisine başvuru, idari yargıya müracaat hakkının ön şartı değildir. Halk 
denetçisinin raporları kamuoyuna açıktır ve  her yıl Ocak ayında, bir önceki yılda verdiği 
tavsiye kararları ile ilgili genel değerlendirme raporunu il genel meclisinin bilgisine sunar.  

 

TESEV’e göre mahalli idareler ombudsmanlığı yerine genel yetkili bir ombudsman 
atanmalıdır. 

 

“Yerel ombudsmanlık kurumu yerine merkezi bir ombudsmanlık kurumu 
oluşturulmalıdır. Kamuoyu denetimi açısından etkinliği tartışmalı ve yönetişim 
sorunları büyük olabilecek yerel ombudsmanlık yerine Anayasada gerekli 
değişiklik yapılarak uluslararası örnekleri de dikkate alınmak suretiyle böyle bir 
yapılanmaya gidilmesi daha uygun olacaktır.”487 

 

Kanaatimize göre ombudsmanlık müessesi yolsuzlukla mücadelede ne getireceği 
belli olmayan bir kurumdur. Yaptırımı olmayan, tavsiye niteliğinde  kararlar alabilen bir 
kurumun yürütülmesi mümkün görülmemektedir. Tarafımızdan bu konu insan hakları ilçe 
komisyonlarından örnekler vererek açıklanmaya çalışılacaktır. 

 

                                                
487 Kamu Denetim Sistemi, http://www.tesev.org.tr , s.7, 30.07.2004. 
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Marmaris İlçesinde “İlçe İnsan Hakları Komisyonuna, 2003 yılından itibaren 3 adet 
müracaat yapıldığı, 1 adetinin gürültü kirliliği ile ilgili olduğu, 1 adetinin çocuk 
haklarına yönelik tedbirler alınması talebi olduğu, 1 adetinin ise emniyet 
personelinin kötü muamelesi ile ilgili olduğu, bunlardan komisyonun görev 
alanında olan sonuncusu hakkında emniyet müdürlüğü ile yapılan yazışmada 
konunun adliyeye intikal ettiğinin belirlendiği;  

 

Ancak 2002-2005 tarihleri arasında kamu görevlileri hakkında 4483 sayılı Kanuna 
göre 23 adet ön inceleme yapıldığı bunların hiçbirinin komisyona ulaşmadığı, 
Ağustos 2004 tarihinden itibaren toplantı yeter sayısını sağlanmadığı, bazen 3-4 
kişi ile toplanılmış gösterildiği”488 incelenmiştir.  

 

Benzer durum Köyceğiz ve Ula İlçelerinin raporlarında da görülmektedir. Bir başka 
benzer örnek Doğu Anadolu’dan verilebilir.“Ağrı İli Doğubayazıt İlçesinde kamu 
görevlileri hakkında 4483 sayılı Kanuna göre 22 adet ön inceleme yapıldığı, insan hakları 
komisyonuna ise hiç müracaat olmadığı”489 incelenmiştir. Benzer durum Diyadin İlçesi 
için de geçerlidir.490 Bizce buradaki sorun İnsan Hakları Komisyon kararlarının 
yaptırımlarının olmamasındadır. 

 

Ombudsman kurumu daha çok yargı birliği sisteminin uygulandığı ülkelerde 
yaygındır. Ülkemizde ise yargı ayrılığı sistemi uygulamakta olup menfaati haleldar olanlar 
idari yargı yolu ile haklarını arayabileceklerdir. Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısında 
mahalli idareler halk denetçisinin hukuka uygunluk denetimi yapacağı ifade edilmektedir. 
Oysa idari yargı zaten hukuka uygunluk denetimini yapmaktadır ve ombudsmanın ihtilafı 
çözememesi halinde konu yine yargı mercilerine gidecektir. Oysa ombudsman kurumunun 
mevcut olduğu ülkelerde,  bu sistem hukuka aykırılığın değil,  kötü yönetimin bir tedbiridir. 
Bu sebeplerle ombudsman sisteminin ülkeye sağlayacağı ek bir faydasının olmadığı 
düşünülmektedir. 

 

Burada sunulan ombudsmanın fonksiyonel olmayacağı kanaatine karşılık, Arslan’ın 
İngiltere örneğinde Parlamento Komiserliğinin başarılı olduğu, Ombudsman müessesesinin 
Türkiye için bir ihtiyaç haline geldiğini belirten fikirlerini ilave etmekte fayda 
bulunmaktadır: 

 
“Parlamento Komiserliği müessesesinden, Türkiye açısından da alınacak dersler 
vardır. Dünyanın bir çok ülkesinde hızla yayılan bu kurumun Türkiye’de de 

                                                
488 İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği 17.08.2005 tarih ve 85/74 sayılı Raporu. 

489 İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği 13.06.2005 tarih ve 85/39 sayılı Raporu. 

490 Bu satırların yazarının şöyle bir tespiti daha vardır. 1992 yılında Süleyman Demirel Başkanlığında kurulan 
DYP-SHP hükümeti tarafından taşra birimlerine “İl ve İlçe Meclisleri kurularak ilçenin sorunlarının tespitinin 
yapılmasına dair “bir genelge gönderilmiştir. Ancak bu meclisler birkaç toplantıdan sonra işlevsel olmadığı 
sebebiyle sadece kağıt üzerinde toplanmıştır. 
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kurulması bir ihtiyaç haline gelmiştir. Ülkemizde, idarenin hukuk dışı eylem ve 
işlemlerinde meydana gelen artış ve yargı organlarının geç karar vermesi, ferdi 
hakları koruma açısından mağdur duruma düşürdüğü gibi, hukuk devleti ilkesini de 
büyük ölçüde zedelemektedir. Bu sebeple biz, Türkiye’de kurulacak Ombudsman’ı 
(eğer dünyadaki uygulamalarından yararlanıp iyi bir işlerlik kazandırılacak 
olursa), ferdi hak ve hürriyetlerin korunma vasıtası olduğu kadar hukuk devletinin 
de bir başka gerçekleştirme aracı olarak görmekteyiz.”491 
 

 

Bu arada idari denetimlerin uygulanma biçimlerini de ifade etmek gerekir. İdari 
denetim iki türlü yerine getirilir. Bunlardan ilki hiyerarşik denetimdir; ikincisi ise vesayet 
denetimidir. Şimdi bu konularda kısaca açıklamalarda bulunalım: 

 

f. Hiyerarşik Denetim 

 

“Bir kamu kuruluşu içinde yer alan kamu görevlileri arasında bir kademeleşme, 
başka bir deyişle ast-üst ilişkisi, bir sıra düzen vardır. Bir kuruluşta, kamu görevlilerinin 
ast ve üst biçiminde örgütlenmesine hiyerarşi denilmektedir.”492Bu kademeleşme merkezi 
yönetim birimleri arasında olabileceği gibi yerinden yönetim biriminin içerisinde de 
olabilir. 

 

Hiyerarşik denetim astın işlemleri üzerinde uygulanabileceği gibi memuriyet statüsü 
hakkında da uygulanabilir. 

 

“Hiyerarşik amir, astın işlemlerini yapmasından sonra bu işlemleri denetlemek ve 
bu denetim sonucuna göre astın işlemlerini onama yada onamama, düzeltme, 
değiştirme kaldırma, geri alma (=iptal etme), uygulamalarını erteleme yada 
durdurma gibi yetkilere sahiptir. Hiyerarşik amir(=üst) astın işlemlerinin hem 
hukuk kurallarına ve hem de ihtiyaca ve hizmet gereklerine uygunluğunu denetleme 
yetkisine sahiptir. Bir başka anlatımla, hiyerarşik denetim hem bir hukukilik ve hem 
de bir yerindelik denetimidir.”493 

 

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 11. maddesinde hiyerarşik denetimin işlemler 
üzerinde uygulanış biçimine yer verilmiştir.  

 

“İlgililer tarafından idari dava açılmadan önce, idari işlemin kaldırılması, geri 
alınması değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması üst makamdan, üst makam 

                                                
491 Arslan, s.172. 

492 Tan/Gözübüyük, C.1, s.930. 

493 Günday, s 73. 
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yoksa işlemi yapmış olan makamdan, idari dava açma süresi içinde istenebilir. Bu 
başvurma, işlemeye başlamış olan idari dava açma süresini durdurur.” 

 

Kanun üst makamın  yada ilgili makamın idari dava açma süresi olan  60 gün 
içerisinde cevap vermesini öngörmüştür. Eğer bu sürede cevap verilmemişse zımnen 
reddedilmiş demektir. Ret cevabından ya da zımnen retten sonra  dava açma süresi yeniden 
işlemeye başlar ve başvurma tarihine kadar geçmiş süre de hesaba katılır. Ancak ilgili üst 
makama başvurmadan da doğrudan dava açma hakkına sahiptir.  

 

Yine üst makama başvuru ancak kanunla sınırlanmayan hallerde mümkündür. Bazı 
hallerde kanun üst makama başvuru yolunu kapatmış olabilir. Bu gibi hallerde üst makama 
müracaat söz konusu olamaz. Örneğin, 3091 sayılı Kanun’a göre verilen gayrimenkul 
tecavüzlerinin önlenmesine dair kararlar aleyhine üst makama müracaat  mümkün değildir. 
Bu kararlar aleyhine doğrudan idari yargıda dava açılabilir.494 

 

g. Vesayet Denetimi  

 

Anayasanın 123. maddesinde idare kuruluş ve görevleri ile bir bütün olarak 
tanımlandığından yerinden yönetim idareleri bu bütünlüğün sağlanması anlamında idari 
vesayet denetimine tabidirler. “İdari vesayet, merkezin ademi merkeziyet idarelerinin icrai 
kararlarını ve idare fiil ve hareketlerini murakebe etmek ve bu kararları bozabilmek 
selahiyetidir.”495  

 

Anayasanın 127. maddesine göre; “Merkezi idare, mahalli idareler üzerinde, 
mahalli hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, kamu 
görevlerinde birliğin sağlanması, toplum yararının korunması ve mahalli 
ihtiyaçların gereği gibi karşılanması amacıyla, Kanunda belirtilen esas ve usuller 
dairesinde idari vesayet yetkisine sahiptir.” 

 

İşte Anayasanın bu genel ve kapsamlı hükmü ile vesayet kurumunun hukuksal 
temelleri ortaya konulmuş bulunmaktadır. 

 

 İdari vesayet yetkisi, kanuna dayanır ve kanunla sınırlandırılmıştır. Merkezi 
yönetimin, bu yetkisini Kanunda belirtilen yerlerde ve kanunun tayin ettiği derecede ve 
genişlikte kullanılması gerekir. Bu yetki kıyas yolu ile hiçbir şekilde kullanılamaz. 

                                                
494 3091 Sayılı Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun’un 7. maddesinde 

bu konuya yer verilmiştir.”Bu Kanuna göre verilen kararlar idari yargı yolu açık olmak üzere kesindir. Ancak, 
açık olan yazı ve hesap hataları karar veren yetkili makamca kendiliğinden düzeltilir.” 

495 Onar Sıddık Sami, İdare Hukukunun Umumi Esasları, İsmail Akgün Matbaası, C.2, İstanbul 1966, s.473. 
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İdari vesayet, kanunla merkezdeki bir makam veya organa ya da merkeze bağlı bir 
makam veya organa tanınmış bir yetkidir. Bu nedenle, kanun hangi makama bu yetkiyi 
vermiş ise, o makam tarafından doğrudan doğruya kullanılması gerekir. Hiyerarşi yolu ile 
başka bir makama devredilemez. Örneğin, bir bakan bu yetkiyi müsteşarına devredemez. 
 

4.DENETİM USULLERİ 

 

Denetim, “düzenlilik denetimi”ve “performans denetimi”olmak üzere iki usulde 
yapılabilir. 

 

“Düzenlilik denetimi (mali denetim ve uygunluk denetimi), denetime tabi 
kuruluşların muhasebe kayıtlarının ve mali tablolarının incelenmesi ve hesaplarının 
doğruluğu hakkında kanaat elde edilmesi ve işlemlerin mevzuata uygunluğunun 
incelenmesidir.  

 

Performans denetimi ise, yönetimin bütün kademelerinin programlanmaları, 
uygulanmaları ve izlenmeleri aşamasındaki tutumluluk, verimlilik ve etkinlik 
açısından denetlenmesidir.”496 

 

Türk denetim sisteminde teftiş kurulları tarafından düzenlilik denetimi yerine 
getirilebilmekte, buna karşılık performans denetimi yapılmamaktadır. 

 

“Kuşkusuz mevcut sistemimiz ‘denetim’ ağırlıklı değil ‘teftiş’ ağırlıklıdır. Modern 
dünyada ‘audit’ terimiyle ifade edilen denetim sistemiyle karşılaştırıldığında, 
‘inspection’ terimiyle ifade edilebilecek sistemin bazı eksikliklerinin ve 
geliştirilmeye ihtiyaç duyulan yönlerinin bulunması kuşkusuz doğrudur.”497 

 

“Yürütülen düzenlilik denetimlerinde ise ağırlıklı olarak işlem tabanlı teknikler 
kullanılmakta, sistem tabanlı  teknikler arasından yalnızca mali analiz tekniklerine 
bazı birimler tarafından başvurulmaktadır. Bu olgu daha evvel açıklandığı gibi 
denetimde etkinliği, verimliliği ve kaliteyi düşürerek yeterince denetlenmeyen 
alanların büyümesine neden olmaktadır.”498 

 

                                                
496 TBMM Meclis Araştırması Komisyon Raporu, s.38. 

497 Kamu Denetim Sistemi, http://www.tesev.org.tr , s.2-3, 30.07.2004. 

498 DDKB İnceleme Raporu, s.144. 
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Perfomans denetiminin yapılabilmesi için denetime tabi kurumların performans 
kriterlerini ortaya koyması gerekmektedir. Önce iş tanımı yapılmalı, ölçülebilir hedefler 
konulmalı, sorumluları belirlenmelidir. Sonra işin ne kadar sürede gerçekleştirileceği tespit 
edilmelidir. İşin gerçekleştirilmesinden sonra önceden belirlenen kriterlere ne kadar riayet 
edildiği ile mukayese edilmelidir. 

 

“Bu gerekliliğin yerine getirilmesinde dikkat edilecek hususlar Yüksek Denetim 
Kurumları uluslararası kuruluşu olan ve Türk Sayıştay’ının da üyesi bulunduğu 
INTOSAI tarafından uluslararası düzeyde kabul edildikten sonra 1992 yılında 
yayınlanan ‘İç Kontrol Standartları’nda gösterilmiş bulunmaktadır.” 499-500 

 

İş tanımı açık ve kesin olarak yapılmadığı için ve ölçülebilir hedefler konulup 
sorumluları belirlenmediği için kamu yönetiminde hesap verme sorumluluğu zayıftır. Hatta 
idareler tarafından hiçbir iş yapılmazsa kanunlara da aykırı davranılmamış olur. Türk İdari 
sisteminde “ihmali sorumluluk yoktur, icrai sorumluluk vardır” biçiminde yaygın bir kanaat 
vardır.”501 Bu kanaat sahipleri ancak performans denetimi ile sorumlu tutulabileceklerdir. 

 

Sonuç olarak, Türkiye'de denetim birimlerinin yaptıkları denetimler “düzenlilik 
denetimi”dir. Bu denetimler bir anlamıyla şekli denetimlerdir. 

 

Ancak idarenin iş ve işlemlerinin hukuka uygun olup olmadığı tespiti yeterli 
değildir. Kamu kaynaklarının  kamu yararına uygun olarak etkili ve verimli olarak 
kullanılıp kullanılmadığı da belirlenmelidir. Bu şekilde yapılacak denetimler ile kamu 
kaynaklarının usulsüz kullanımı engellenecektir.  

 

5. İDARİ DENETİM VE YOLSUZLUK 

 

Sıklıkla binlerce  denetim elemanı bulunmasına rağmen yolsuzluğun mevcudiyeti 
sebebiyle, denetimin yolsuzluğu engellemediği ve teftiş kurullarının gereksiz olduğu 
sonucuna ulaşılmaktadır. Öncelikle denetim idari tasarrufların bir gereğidir. Çünkü 
yukarıda da belirtildiği gibi denetim planlama, gerçekleştirme fonksiyonlarından sonra 

                                                
499 DDKB İnceleme Raporu, s.150. 

500 İç Kontrol Standartlarının tam metni için http.//www.sayistay.gov.tr/ yayin/yayinicerik/intosai2.htm, 
01.03.2006. 

501“Bürokraside 'icrai sorumluluk' vardır, 'ihmali sorumluluk' yoktur. Ben bir spor kompleksi yaparsam 
soruşturma bile geçirebilirim. Yapmazsam kimse hesap soramaz. Çünkü bürokrasi hata yapmamak üzerine 
çalışır. Hata yapmamak bir şey yapmamaktır.” 

23/10/2003 tarihli Radikal Gazetesinde çıkan 'Yerele Daha Çok Yetki' başlıklı haber, 
http.//www.radikal.com.tr/ veriler/2003/10/23/haber_92980.php. 
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gelen gerekli bir fonksiyondur. “Yolsuzlukla Mücadele, yürütmenin asli görevlerindendir 
ve bu görevin ifasında kullanılabilecek en etkili yapı denetimdir.”502 

 

Düzenlilik denetimlerinde idarenin yaptığı işlemlerin kanunlara uygunluğu 
araştırılmaktadır. Bu şekilde kanunlara aykırı olan her bir iş ve işlemin üzerine gidilerek 
yolsuzluklar doğrudan tespit edilebilmektedir. Düzenlilik denetimleri belirli periyotlarla 
yapılır. Bunun için işlem bazında yolsuzluk tespit edilse bile ancak ilgilinin 
cezalandırılması talebi ile verilen zararın tazmini talebi sonuçlarını doğurmaktadır. “Teftiş 
sonuçlandığında, artık yolsuzluk tamamlanmıştır, ilgili kurum zarara uğratılmıştır ve 
vatandaşın vergileri ile toplanan paralar gitmiştir.”503 

 

Yine işlem bazında kasten yapılmış yolsuzluğu tespit etmek çok zaman zordur: 
“Yolsuzluğun bulunup ortaya çıkarılması zordur, zira yolsuzluk varlığını gizlemek 
üzere planlanmış tüm dinamikleri içinde barındırır. Kasıt taşımayan bir usulsüzlüğü 
yakalamada etkili olan yöntemler kasıt taşıyan, gizlenmiş  olayları (yolsuzlukları) 
tespit etmede etkisiz kalır.”504 

 

Nitekim İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliğinin bir teftiş layihasına göre, daha 
önce yapılmış tahsilat denetimi olmasına rağmen zimmet tespit edilememiştir: “Köy Birliği 
saymanı E. B.’ın  2002 yılında 169.250.000.TL, 2003 yılında 911.500.000.TL zimmetine 
geçirildiği, tahsilat denetimlerinde zimmetin tespit edilemediği, bir ihbar üzerine tespit 
edildiği, buna ilişkin ceza davası açıldığı anlaşılmıştır”.505 

 

Performans denetimi, bir programın yada projenin genel çerçevesini ele aldığından 
yolsuzluklar düzenlilik denetimine oranla daha kolay tespit edilebilecektir.  

 

6. DENETİM DIŞI ALANLAR 

 

Dış denetim hem bir hesap mahkemesi hem de bir denetim organı olan Sayıştay 
tarafından yerine getirilmektedir. Ancak Sayıştay’ın eleman sayısının yetersizliği Sayıştay 
denetimine tabi bazı birimlerin denetlenememesi sonucunu doğurmaktadır. 

 

“Ülkemizde dış denetim Sayıştay tarafından yapılmaktadır. Sayıştay yaklaşık 570 
denetçiyle denetim görevini yerine getirmeye çalışmaktadır.  Denetime tabi 
kurumların da ancak % 13’ nün  denetimini yapabilmekte, denetimini yapamadığı 

                                                
502 İğdeler, s.26. 

503 Telek, s.28. 

504 Özbaran, s.3. 

505 09.08.2004 tarih ve 85/41Sayılı İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği Teftiş Layihası. 
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kuruluşların hesapları iki yıl içinde denetimden geçirilmediği takdirde Sayıştay 
Yasasının 66. maddesi gereği ibra edilmiş sayılmaktadır.”506 

 

Türkiye’de yolsuzluk sebeplerinden birisi de denetim dışı kalan alanlardır: “Halen 
işler vaziyetteki 130 adet fondan 51’ i üniversite araştırma fonu olmak üzere toplam 
80 adedi Sayıştay Başkanlığı, 12’si Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu 
tarafından denetlenirken, geriye kalan 67 adet fon tamamen yasama denetimi 
dışında bulunmaktadır.”507 

 

Sayıştay Raporlarına göre devletin en önemli kurumları borç stokunu takip 
edememekte, alacaklarını zamanında tahsil edememektedir. Bu da yolsuzluk yapılması 
müsait alanların doğmasına sebep olmaktadır: 

 

Sayıştay 2003 Yılı Hazine İşlemleri Raporu’na göre genel ve katma bütçeli 
kuruluşlar ile bunların dışındaki kurum ve kuruluşların doğrudan dış proje kredisi 
kullanımlarında; dış finansman kaynağından gelen kullanım bilgisi üzerine, Devlet Borçları 
Saymanlığınca dış borç kaydının yapılması ve bu durumun kullanıcı kuruluşlarca teyit 
edilmesi zorunluluğuna508 rağmen  genel ve katma bütçeli kuruluşlarca 485 trilyon liralık, 
genel ve katma bütçe dışı kuruluşlarca 304 trilyon liralık ve toplam 789 trilyon liralık 
kullanım bütçeleştirilmeyerek, Devlet Borçları Saymanlığına teyidi yapılmamıştır.509 

 

Sayıştay’ın Raporunda, Hazine Müsteşarlığı Devlet Borçları Saymanlığı tarafından, 
1995-2003 yılları dış borçlar hesabı stokunu tam olarak takip edilemediği belirtilmiştir.510 
Yine, “toplam 57,4 katrilyon liraya ulaşmış olan hazine alacağının  25,3 katrilyon lirası, 
vadesi geçmiş alacaklara, 32.1 katrilyon lirası ise vadesi gelecek alacaklara aittir.”511   

 

7.YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE DENETİMİN ETKİNLİĞİ 
KONUSUNDA ÖNERİLER 

 

Denetim  hukuk devletinin bir gereğidir. İdarenin eylem ve işlemlerinin hukuka 
uygunluğun denetlenmesi gerekir. Aksi takdirde denetlenmeyen bir idari yapı keyfiliğe yol 
açar. Bu arada ifade edilmesi gereken ilk husus yolsuzlukla mücadelenin ilk önce yönetimin 

                                                
506 Ergüven Atılay, Reformlar, Yolsuzluklar ve Denetim, İSD, Mayıs-Haziran 2005, C.19 Sy.10, s.34. 

507 DDKB İnceleme Raporu, s.138. 

508 4749 Sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca çıkarılan “Dış 
Proje Kredilerinin Dış Borç Kaydı, Bütçeleştirilmesi ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Esas ve Usuller 
Hakkında Yönetmelik. 

509 T.C.Sayıştay Başkanlığı- 2003 yılı Hazine İşlemleri Raporu, S.9-10, http.//www.sayistay.gov.tr/ rapor/ hazine 
/islemler/ 2003/2003_Hazine_Islemleri_Raporu.doc#_Toc85351230. 

510 Sayıştay 2003 yılı Hazine İşlemleri Raporu, s.12. 

511 Sayıştay 2003 yılı Hazine İşlemleri Raporu, s.25. 
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bir görevi olduğudur.512 Ancak denetim de yolsuzlukla mücadelede etkin tedbirlerden birisi 
olarak görülmelidir.  

 

“Yolsuzluklarla mücadelede alınacak önlemler arasında en önemli tedbirlerden 
birisi, denetimde etkinliğin artırılmasıdır.”513 O halde, teftiş kurullarının kaldırılması 
yerine bu kurulların daha etkin nasıl çalıştırılabileceği yönünde Kanuni düzenlemelerin 
yapılması sağlanmalıdır. 

 

Bu arada ilk öneri olarak teftiş kurullarınca da düzenlilik denetimi ile beraber 
performans denetimine de geçilebilmelidir. 

  

“Ayrıca genel işleyişi kavramaya yönelik performans denetimleri ile hem 
performans hem de düzenlilik denetimlerinin yapılmasında toplu (sistem tabanlı) 
denetim tekniklerinin kullanılması denetimde verimliliği ve etkinliği 
sağlayacağından, denetime tabi alan ile denetim elemanı sayısı arasındaki 
nisbetsizlik sonucunda ortaya çıkan problemin çözülmesine büyük ölçüde yardımcı 
olacaktır.”514  

 

Denetim elemanlarını teminat altına alacak ve denetim sistemini yasal çerçevede 
belirleyecek bir Denetim Kanunu’nun çıkarılması gerekli görünmektedir. 

 

 “Ayrıca denetim modeli, kurum ve kuruluşlara göre belirlenen risk alanlarının 
denetimi ile performans denetimine dönüştürülmelidir. Denetim birimleri daha 
donanımlı hale getirilmeli, hiyerarşik amire karşı bağlılığı azaltılmalı ve 
düzenledikleri raporlardan sorumlu olacakları yönünde düzenlemeleri esas alan bir 
Kamu Denetimi Temel Kanunu çıkarılmalıdır.”515 

 

K. ÜLKELERDEKİ YOLSUZLUKLAR ÜZERİNDE DIŞ ETKİ 

 

Bir ülkedeki yolsuzlukların oluşmasında başka ülkelerin ve global düzeyde çalışan 
şirketlerin etkisinin bulunması söz konusudur. Bir ülkedeki yolsuzluk konusunda başka 
ülkelerin menfaati bulunmakta ise diğer ülkedeki yolsuzluğun desteklenmesi doğal 
görülebilir. Başka ülkelerde yolsuzluğu destekleyen ülkelerin yada şirketlerin bundan 
politik veya ekonomik çıkarlarının bulunması gerekir. 

                                                
512 İNTOSAİ’nin İç Kontrol Standartlarının 1. maddesine göre “İç Kontrol, yönetim hedeflerinin gerçekleşme 

yolunda olduğu konusunda yeterli güvence sağlamakta yararlanılan bir yönetim aracıdır. Bundan dolayı, iç 
kontrol yapısının yeterliliğinden ve etkinliğinden yönetim sorumludur.” 

513 DDKB İnceleme Raporu, s.129. 

514 DDKB İnceleme Raporu, s.146. 

515 İğdeler, s 100-101. 
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Öncelikle yolsuzluğun meydana geldiği ülkelerde başka ülkelerin siyasi 
menfaatlerinin bulunduğu düşünülmelidir. Özellikle başka ülkelerde meydana gelen 
yolsuzlukların suç örgütleri ile olan bağlantıları diğer ülkelerin menfaatine olarak iç 
karışıklığa ve huzursuzluğa yol açacaktır. 

 

“Soğuk savaşın sona ermesi güç dengesini değiştirmiş, bir zamanlar ulusal güvenlik 
nedeniyle desteklenen yolsuz rejimler artık desteklenmez olmuştur. Rusya’da ve Eski 
Doğu Bloğu ülkelerindeki yaygın yolsuzluklar ve organize suçlar, yolsuzluk 
sorununun göz ardı edilemeyeceğini göstermiştir.”516 

 

Özellikle gelişmekte olan ülkelerde yolsuzluk bir hayat tarzı haline gelmiştir. Bu 
sebeple nerede ise dış yardım almadan yolsuzluk illetinden kurutulmak mümkün 
görünmemektedir. Zira Uluslararası Şeffaflık Örgütünün tespitlerine göre en fazla 
yolsuzluk fakir ülkelerde meydana gelmektedir. Gencay Şeylan’ın tespiti de  bu yöndedir: 

 

“...modernleşme hızı ile yolsuzluk eğilimleri arasında sıkı bir etkileşim olduğu; 
değişmenin hızı ile yolsuzlukların artık, yaygınlaştığı; değişme hızı azalmaya ve 
sistemde giderek bir kararlılık görülmeye başlayınca yolsuzluğa karşı çeşitli 
mekanizmaların oluşup, etkinliklerini artırmaya başlayacağı ileri sürülebilir.”517 

 

Bir anlamda denebilir ki yolsuzluktan kurtulmak için yoksulluktan da kurtulmak 
gerekir. Bu takdirde  sermaye birikiminin yeterli olmadığı yoksul ülkelerde dış sermayeye 
olan ihtiyaç, yeni bir yolsuzluk sürecinin başlangıcı olacaktır. Bu bir çözümsüzlük yumağı 
olarak sürekli dönebilir. Özellikle global şirketler ülkede alınacak ekonomik değerler varsa 
oradadır ve bu kaynakları elde etmek için rüşvet vermekte dahil olmak üzere hiçbir 
faaliyetten çekinmeyeceklerdir.  

 

“Modernleşen ülkeler... batının çok uluslu şirketlerinin etkisi altındandır. Bu büyük 
dev kuruluşlar işlerini yeterli bir etkinlik ve çabuklukla görmek, rakip kuruluşların 
rekabetini önlemek vb. nedenlerle ülkelerin siyasetçilerini yolsuzluğa 
özendirmektedirler.”518 

 

                                                
516 UNDP, 1997.89, aktaran Akçay, s.111. 

517 Şeylan, s.95. 

518  Şeylan, s.91. 
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Bu rüşvet çarkının boyutları da son derece büyüktür. Özellikle Uluslararası Şeffaflık 
Örgütü Başkanının ifadesiyle yıllık 400 Milyar dolar olan519 diğer ülkelerdeki ihaleler için 
ödenen rüşvet bu işin boyutlarını ortaya koymaktadır. 

 

Ülkemizde de yolsuzluğun maliyetinin son derece büyük olduğu düşünülmektedir. 
Ülkemizin de global şirketlerden etkilendiği ortadadır. 

 

 “Bu güne kadar Türkiye’ye maliyeti yaklaşık 300 milyar dolar olarak tahmin 
edilen, yolsuzlukların reform politikalarının uygulandığı dönemlerde artması bir 
tesadüf olmasa gerektir. Yolsuzluklar güçlü devletlerin zayıf devletler üzerinde bir 
hegemonya ve nüfuz aracı olmuştur. ABD Başkanı G.W.Bush teröre destek verenler 
ve yolsuzluğa bulaşmış, halkına zulmeden yönetimleri hedef yapmaktadır. Oysa 
yolsuzluklar konusunda hassasiyet görüntüsü  veren bu çevreler ile bunların 
kontrolündeki ‘sivil toplum’ organizasyonları ülkelere yolsuzluk karnesi veren 
Transparancy International gibi kuruluşların parasal destekçilerine bakıldığında 
Shell, Ford Vakfı gibi firmalar, dünyaya açık toplum oluşturmak, demokrasiyi 
geliştirmek amacıyla  faaliyet gösterdiğini belirten ancak ülkelerde darbeler 
organize eden Açık Toplum Enstitüleri Spekülatör Soros gibi yolsuzlukla suçlanan 
kişiler tarafından desteklendiği görülmektedir.”520 

 

Hatta yolsuzluk konusunda ülkemizde araştırma yapan sivil toplum kuruluşlarının 
da dış kaynaklardan yardım almak suretiyle bu etkinin altına girdiği iddia edilmiştir: 
“Parayı veren NED/ Bağış alıcı: CIPE / Alt bağış alıcı: TESEV/ 63.000 $/ Türkiye’de 
yolsuzluk araştırılacak. TESEV yolsuzluğa karşı bir koalisyon örgütleyecek.”521 

 

Yolsuzluklar üzerinde dış etkinin bulunması, etki altına alınan ülkenin dış etki 
olmasa yolsuzluğa bulaşmayacağı sonucuna götürmez. Yolsuzluk beynelmilel bir sorundur 
ve dış etki bulunmasa da ortaya çıkacaktır. Ancak diğer  ülkelerin ve global şirketlerin 
etkisi sadece mevcut yolsuzluk oranını artırmaktadır 

 
L. YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ AMACIYLA ALINMASI ÖNERİLEN 
TEDBİRLER 

 

Yolsuzluğun tamamen ortadan kaldırılması nerede ise imkansızdır. Çünkü bireyler 
arası ilişkiyi temel olarak belirleyen unsur kişisel menfaatlerdir. İnsan unsurunun olduğu 
her yerde  kişisel menfaat kaygısının bulunması kaçınılmazdır. Ancak yolsuzluğun sosyal 

                                                
519 Eigen, http.//www.transparency.org/cpi/2004/cpi2004.pe_statement_en.html, 10.10.2005. 

520  Ergüven, s.33. 

521 Yıldırım Mustafa, Şifre Çözücü Project Democracy Sivil Örümceğin Ağında, Toplumsal Dönüşüm Yayınları, 
2005, s.74. 
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hayatın devamını engelleyecek boyutlara ulaşmasına yönelik tedbirler üretmek devletin en 
önemli görevi olmalıdır.  

 

Çözümlerin ortaya konulabilmesi için öncelikle sebeplerinin iyi irdelenmesi 
gerekmektedir. Çünkü hukuka aykırılığa karşı çözüm üretilebilmesi için ilk defa sebeplerin 
bilinmesi ile mümkündür. Yolsuzluğun sebepleri sayılırken bunlar ekonomik, hukuki ve 
sosyal sebepler olarak ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu defa buna paralel olarak çözüm 
yollarının gösterilmesi sağlanacaktır. Yolsuzluğun sebeplerine paralel olarak konu, 
yolsuzluğun ekonomik sebeplerine, hukuki sebeplerine ve sosyal sebeplerine yönelik 
çözüm önerileri başlıkları altında ele alınacaktır. 

 

1. EKONOMİK SEBEPLERE YÖNELİK ÇÖZÜM  ÖNERİLERİ 
 

a.  Ekonomik Hayata Devletin Aşırı Müdahale Etmemesi 

 

Yolsuzluğa sebep olan ekonomik faktörlerden ilki devletin ekonomik hayata aşırı 
müdahalesi olarak belirlenmiştir. Değişen ekonomik şartlar sebebiyle ihtiyaçların artmasına 
rağmen  kıt kaynaklar yüzünden taleplerin tamamı karşılanamamaktadır. Bu sebeple devlet, 
sosyal devlet anlayışı gereği ekonomiye müdahale etmektedir.  

 

Ekonomiye müdahaleden  anlaşılması gereken, devletin bir takım ekonomik 
kaynakları tekelinde bulundurması ve fiyatları belirmesi gibi liberal ekonomide 
kendiliğinden gelişen ekonomik olaylara karışmasıdır. Bu müdahale ise kamu görevlileri 
eliyle gerçekleşecektir. 

 

“.... yolsuzluğun başlıca nedenini devletin ekonomiye müdahalesinin gittikçe 
genişlemesinde gören ve bu doğrultuda devletin müdahalesinin azaltılmasını, 
devletin küçültülmesini öngören neo liberal çözümlerden çok, kamu kesiminin 
etkinleştirilmesinde görülmelidir. “522 

 

Devletin ekonomik hayatta ağırlığı ne kadar büyük olursa yolsuzluk oranı o derece 
yükselir. Ekonomik hayata müdahale düzenleme, denetleme ve yaptırım yetkisini kullanma 
biçiminde olabileceği gibi, kamu harcamalarının yapılması suretiyle de 
gerçekleştirilebilir.523 O halde öncelikle devletin ekonomik hayata gereğinden fazla 

                                                
522 Tokatlıoğlu, www.isguc.org, 28.06.2004. 

523 “Türkiye'de devletin ekonomideki ağırlığı, bütün özelleştirme çalışmalarına rağmen devam etmektedir. Bu 
nedenle, ticaretle uğraşanın yolu mutlaka devlete düşmektedir. Ticaretle uğraşanların aynı zamanda medya 
kuruluşlarına da sahipse, birtakım ekonomik menfaatlerin elde edilmesinde medya kullanılabilmektedir. 
Burada yapılması gereken, devletin ekonomideki ağırlığının azaltılması yanında, yapılacak hukuki 
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müdahalesini gerektiren yöntemlerden vazgeçmek gerekmektedir.“Ekonomistler hükümet 
müdahalelerinin ve tekelci gücün yolsuzluğa yol açtığına inandıkları için yolsuzluğu 
azaltmanın liberalleşmeyi gerektirdiğini iddia ederler.”524 

 

Yolsuzluk, kamu gücünü elinde bulunduranların kamu kaynaklarını dağıtma ve 
yükümlülük getirebilme gücünden ortaya çıkmaktadır. Çünkü ekonomik değerlerin kıt 
olması yolsuzluk anlayışının temelini oluşturmaktadır. 

 

“Yolsuzluğu sınırlamanın en açık yolu yolsuzluk yüklü programları ayıklamaktır. 
Eğer devlet ihracatı sınırlama ve işe izin verme otoritesine sahip değilse, bu rüşvet 
kaynağını sınırlar. Eğer sübvansiyon programı kaldırılırsa, bu yüzen oluşan 
rüşvetler de ortadan kalkacaktır. Eğer fiyat kontrolü kaldırılırsa, piyasa fiyatları kıt 
değerleri açığa çıkaracaktır. Genel olarak, ekonominin yarışmacılığını artıran 
reformlar rüşvet dürtülerini azaltmaya yardım edecektir.”525 

 

Devletin ekonomik hayattan tamamen çekilmesi sosyal devlet anlayışı ile 
bağdaşmayacaktır. Zira sosyal devlet gereği alınması gerekli tedbirler toplumun huzurunu 
sağlayıcı tedbirlerdir.  

 

aa. Özelleştirme Suretiyle Yolsuzlukları Önleme 

 

Devletin ekonomik hayata çok fazla müdahalede bulunduğu,  ekonomik hayata fazla 
müdahalenin yolsuzluğa sebep olduğu, bunu engellemenin yollarından birisinin de 
özelleştirme yapmak olduğu ileri sürülmektedir. 

 

“1980’li yılların sonlarında çoğu OECD ülkesi kendilerinin kamu yönetimlerinin 
pazar mekanizmalarını özel yönetim tekniklerini kullanarak reforme ettiler....Çoğu 
ülkeler kamu şirketlerini özelleştirdiler, düzenlemeleri azalttılar, kapalı milli 
pazarları, yeni liberal ideolojiye göre uluslararası rekabete açtılar.”526 

 

24 Ocak 1980 kararları ile kamu iktisadi teşebbüslerinin verimliliğini sağlamak, 
kamunun ekonomik etkinliğini azaltmak amacıyla öngörülen özelleştirme Türk 

                                                                                                                                               
düzenlemeler ile ticaret ve medyanın sahipliğinin ayrılmasıdır.”TBMM Meclis Araştırması Komisyon 
Raporu, s.114.  

524 Ballı, s.241. 

525 Ackerman, s.39. 

526 Tiihonen Seppo, s.30. 
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Ekonomisinde sistem olarak yerini almaya başlamıştır.“Özelleştirme, V.5 Yıllık Kalkınma 
Planından itibaren kalkınma planlarına bir hedef olarak girmeye başlamıştır.”527 

 

Özelleştirme, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planında da aşağıdaki gibi yer almıştır: 
“Devletin ekonomiye doğrudan müdahalesi özelleştirme politikaları çerçevesinde 
olabildiğince daraltılacak, kamu hizmeti niteliğinde görevlerin yürütülmesinde 
etkinlik ve verimlilik esaslarına uyulacaktır. Özelleştirme kapsamı dışındaki 
işletmelerin faaliyetlerini özerk bir şekilde yürütebilmelerini teminen yeniden 
yapılandırılmaları sağlanacaktır.”528 

 

O halde önce özelleştirmenin ne olduğunu ortaya koyduktan sonra, özelleştirmenin 
yolsuzlukları önlemede bir yöntem olabilirliğini belirlemeye çalışalım: 

 

aaa. Özelleştirme Kavramı 

 

Özelleştirme, son yıllarda en fazla tartışılan kavramların başında gelmektedir. 
Kavramın ne anlama geldiği  ya da bu kavramdan ne anlaşılması gerektiği konusunda 
karmaşa vardır. Dar ve geniş anlamda özelleştirme tanımları yapılmaktadır.  

 

“Dar anlamda özelleştirme; sadece Kamu İktisadi Teşebbüslerinin mülkiyet ve 
yönetiminin özel sektöre devri olarak tanımlanmaktadır. Hiç şüphesiz bu yetersiz 
bir tanımlamadır. Geniş anlamda özelleştirme ise; Kamusal mal ve hizmet üretim 
sürecinde kamu yönetiminin rolünün asgariye indirilmesi, kamu yönetiminden 
boşalan alanda ise özel sektörün faaliyet göstermesidir. Böylece kamu yönetiminin 
iktisadi ve sosyal hayat üzerindeki etkisi azalacaktır.”529 

 

bbb. Özelleştirmenin Hukuki Durumu 

 

4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’la özelleştirmeyi sağlamak 
üzere Özelleştirme İdaresi Başkanlığı kurulmuştur. Özelleştirme Yüksek Kurulu da 
Özelleştirme uygulamalarında  yetkili karar organı olarak belirlenmiştir. Özelleştirmenin 
kapsamında sadece  KİT’ler değil, Devletin diğer mal ve hizmet üreten birimleri de 
alınmıştır. 

 

 

                                                
527 TBMM Meclis Araştırması Komisyon Raporu, s.573. 

528 DPT, VIII.Beş Yıllık Kalkınma Planı 2001-2005, s.30. 

529 Zengin Eyüp,Yerel Yönetimler ve Özelleştirme, YYVD, Ekim 1999 C.4, Sy.10, s.1. 
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ccc. Özelleştirme İle Yolsuzlukların Önlenebilirliği 

 

Devletin ekonomik alana fazlaca müdahale etmesi kamu görevlilerinin yetkilerini 
kötüye kullanmalarına sebep olabilecektir.  O halde devletin ekonomiye aşırı müdahalesini 
sağlayan kamu kurumları özelleştirilerek bu tür yolsuzluktan kurtulmak mümkündür. Böyle 
bir düz mantık ne kadar doğrudur. Çoğu zaman bu mantığa karşı çıkıldığı görülmektedir. 
Ancak şurası da değerlendirilmelidir. Acaba bürokratlar yetkilerini kaybetmek istemedikleri 
için mi özelleştirmeye karşı çıkarlar? “Çünkü bürokratlar iş ve statülerini kaybetmek 
istememektedirler. Kendilerini korumak için özelleştirmeyi engelleyici taktikleri kullanmayı 
tercih ederler.”530 

 

Ancak son zamanlarda yapılan özelleştirmelerden görüleceği üzere iktisadi faaliyet 
yapan kamu kurumları sadece gelir elde etmek amacıyla satılmaktadır. Bunların ekonomik 
faaliyetlerine devam edip etmeyeceği yönünde tedbirler üretmeye yönelik stratejilerin 
belirlenmediği görülmektedir. Bu husus TBMM’nin Yolsuzlukları Araştırma 
Komisyonunun Raporu’na şu şekilde yansımıştır.  

 

“Özelleştirmede asıl amaç, kamu varlıklarının satışıyla gelir elde etmekten çok, 
ekonomide karlılık ve verimliliğin artması, sermayenin tabana yayılması ise de, 
özelleştirme stratejinin doğru belirlenmemesi, gelire ağırlık veren özelleştirme 
yöntemlerinin izlenmesi, istihdama ve ülke ekonomisine katkıda bulunacak 
alternatif özelleştirme yöntemlerinin geliştirilememesi gibi uygulama yanlışlıkları 
nedeniyle, özelleştirme geliri, özelleştirilen kurumların sadece arsalarının bedeli 
dahi olamamakta, bir çok kuruluşun faaliyetlerine özelleştirme uygulamaların 
ardından kısa bir süre alıcılar tarafından son verilerek, arazi ve arsaları 
değerlendirilmekte, bazı karlı kuruluşlar ise, alıcıların uyguladığı politikalar 
sonucunda zararlı kuruluşlara dönüşmektedir. Tüm bu nedenlerle, yapılan her 
özelleştirme ayrı bir yolsuzluk skandalı olarak karşımıza çıkmakta ve halkımız için 
devlete güvensizliğin başka bir boyutunu teşkil etmektedir.”531 

 

Özelleştirmeyi yapanların kamu görevlileri olduğu dikkate alınarak 
özelleştirmelerin de potansiyel yolsuzluk alanları olduğu iddia edilmektedir. 

 

“Son yıllarda devlet KİT’leri özelleştirmekte ve alt yapı hizmetlerini özel firmalara 
devretmektedir. Her ne kadar özelleştirme, yolsuzluk olanaklarını azaltsa da, 
özelleştirme sürecinin kendisi yolsuzluklara yol açabilmektedir. Firmalar, ihaleyi 
kazanan konumunda olabilmek ya da diğer firmaları ihale dışına çıkartabilmek için 

                                                
530 Öztürk Namık Kemal, Yolsuzlukla Mücadelede İtalya’dan Ders Alınabilir mi? AİD, C. 34, Sy.1, Mart 2001, 

s.4. 

531 TBMM Meclis Araştırması Komisyon Raporu, s.574. 
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yolsuzluk yapabilmektedirler. Ayrıca firmalar, satılacak veya kiralanacak kamu 
mülkünün düşük değerli gösterilmesi veya ihalede kayrılma istekleri ile yolsuzluğa 
başvurabilmektedirler. Bunun temel nedenlerinin bir diğeri, memurların harcama 
programları gibi, özelleştirme gibi devlet faaliyetleri hakkında özel kesim 
firmalarından daha fazla bilgiye sahip olmalarıdır.”532 

 

“Yolsuzluk sıklıkla, devletin ve kamu görevlilerinin bir günahı olarak  düşünülmekle 
birlikte, o özel sektörde de yayılmıştır. Gerçekte özel sektör devlet yolsuzluğunun 
bir çok haline karışmıştır.”533 

 

Özelleştirme konusundaki bir başka iddia ise, özelleştirilen kamu şirketlerinin 
özelleştirilme bedellerinin,  yine kamu kaynakları kullanılarak ve tüketicinin finansmanı ile 
ödeneceği yönündedir. 

 

“Özelleştirmedeki elektrik dağıtım şebekelerini alan holdinglerin borçlarının % 
29’unu Hazine garantisiyle yurtdışından para bulup % 20’sini abonman 
depozitlerini artırarak; % 50’sini iki yıllık işletme gelirlerinden yani tüketicinin 
cebinden ödeyecekler. Kendi öz kaynaklarından borçlarının sadece %1’ini 
karşılayacaklar.”534 

 

Yine aynı yazar, başka bir kaynağa atıfta bulunarak “TEAŞ’ın  termik santrallerden 
1996’da 758 milyon dolar kar elde ederken, diğer yanda 12 santrale 20 yıllık devir 
parası 1,6 milyar bedel biçildiğini, iki yıllık karının 20 yıllık devir parası 
olduğunu... Üstelik...20 yıl boyunca satın alma garantisi verildiğini”535 iddia 
etmektedir. 

 

 “Bu amacın gerçekleştirilebilmesi için KİT’ler özellikle zarar ettirilmiş ve tek tek 
yok pahasına elden çıkarılmaya başlanmıştır. Üretim tesisleri büyük oranda tasfiye 
edilmiştir. Sıra hakların ve hizmetlerin özelleştirilmesine gelmiştir. Özelleştirmeden 
bu güne kadar 9 milyar 504 milyon YTL gelir elde edilmiş, bu gelir büyük oranda 
özelleştirme masraflarına harcanmıştır. Özelleştirme giderleri 9 milyar 235 milyon 
YTL’dir. Dolayısıyla özelleştirmeden kayda değer bir gelir elde edilememiştir. 
Özelleştirilen üretim tesislerinin tamamına yakını kapanmıştır. “536 

 

                                                
532 Cingi/ Tosun/ Güran, s.62. 

533 Fighting Corruption, s.1. 

534 Kömürcü, s.44. 

535 Kömürcü, s.44. 

536 20.03.2005 tarihli Devlet Denetim Elemanları Derneğinin Basın Açıklaması, http.//www.denetde.org.tr 
/bildiri20032005.htm. 
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Özelleştirme bir yandan yolsuzlukla mücadele yöntemi iken, diğer yandan 
potansiyel yolsuzluk kaynağı olarak karşımıza çıkmaktadır. Özelleştirmede bir strateji 
belirlenememiş, özelleştirilen kurumların satışından sadece gelir sağlanması amaçlanmış, 
ekonomide karlılık ve verimliliğin artırılması ve sermayenin tabana yayılması amaçları 
gerçekleştirilememiştir. Yine özelleştirmelerin ihale suretiyle yapılması, ihaleyi yapanların 
kamu görevlisi olmaları sebebiyle  ihale suretiyle yolsuzluğa sebep olmuştur. Özelleştirme 
ihalelerinde karşılaşılan yolsuzluklarla yerli ve yabancı firma yada kişilere kaynak 
aktarımına sebep olmuştur. 

 

Özelleştirme gerçek anlamda bir katılımın sağlanması halinde bir anlam ifade eder. 
Bu katılım aynı zamanda şeffaflığın sağlanmasıyla ve özelleştirilmenin iyi duyurulmasıyla 
gerçekleştirilebilir. Bu arada özelleştirilen unsurun kıymetlendirilmesi sırasında gerçek 
değerinin bulunması sağlanmalıdır. Özelleştirme politik baskılardan mutlaka 
arındırılmalıdır. Ancak özelleştirme yapılırken, özelleştirilen ünitenin politik etkilerden 
etkilenmemesi ve ayrıca kendisinin de bir tekel oluşturmaması  sağlanmalıdır. Bunları hepsi 
iyi yönetimin gerekli olduğunu ve özelleştirmenin başlı başına bir yolsuzlukla mücadele 
stratejisi olamayacağını ortaya koymaktadır. 

 

b. Kayıt Dışı Ekonominin Önlenmesi 

 

Devletin kontrolü dışında kalan ekonomik faaliyetler kayıt dışı ekonomiyi 
oluşturmaktadır. Bu kavram iki farklı kanuna aykırılığı ifade etmektedir. Bunlardan 
birincisi vergi vermekten kaçmak amacıyla ekonomik faaliyetlerini vergi birimlerine 
bildirmemekten ibarettir. İkinci halde ise kara paranın aklanması usulleri ile kanun dışı elde 
edilen kazançların kayıt altına alınmasının sağlanması ile gerçekleşir. 

 

Devlete ödeme yapmaktan kaçınmak amacıyla ekonomik faaliyetlerin devletten 
saklanması  halinde esasen kanunlarla ödenmesi zorunlu kılınan vergi, sosyal güvenlik 
primleri, asgari ücret ödemesinden kaçınma halleri bulunmaktadır. 

 

Özellikle vergi açısından bazı kişiler yaptığı ekonomik faaliyet dolayısıyla vergi 
mükellefi olması gerekirken vergi mükellefiyeti kaydı yaptırmamaktadırlar. Yine 
bazılarının vergi mükellefiyet kaydı bulunmakla birlikte gerçeğe aykırı vergi bildiriminde 
bulunmaktadırlar. Bütün bu durumlarda kanuna aykırılık bulunmakla birlikte yapılan 
faaliyet hukuka uygundur. 

 

Yolsuzluğa sebep olan ikinci ekonomik unsur olarak karşımıza kayıt dışı ekonomi 
ve kara para ticareti çıkmaktadır. Kara para ticareti oldukça büyük rakamlara tekabül 
etmektedir.  

 



 

 202 

“Fon temizleme hacmi tahmini yıllık 120 milyar dolardan 500 milyar dolara uzanır. 
Kullanılan bir çok metot vardır, fakat yaygın olan teknik para yatıranların  
kimliğini gizlemeye izin veren ülkelere fonların transfer edilmesidir.  Bu fon sonra 
dünya çapında pazara girmek için uluslararası bankalara transfer edilir.”537 

 

Uyuşturucu ticareti, örgütlü suçlar ve terörizmden kaynaklanan faaliyetleri içeren 
kara para ekonomisinden sağlanan ekonomik değerler, mali sisteme girdiğinde mutlaka 
kayıt altına alındığından kaynağının gösterilmesi istenecektir. O halde kara para yöneticileri 
tarafından, mali sistemi kontrol eden kamu görevlileri bir şekilde ikna edilerek kara paranın 
aklaması sağlanmalıdır. Kanunlara aykırı şekilde elde edilen gelirlerin aklanması için 
mutlaka mali uzmanların  katkısı ve katılımı gerekmektedir.  Kısaca kara para için  meşru 
bir kaynak gösterilmesinde kamu görevlilerinin katılımı sağlanacaktır. Bunun yollarından 
birisi zor kullanmaksa da, daha kolay olanı kamu görevlilerinin hukuk dışı yollarla satın 
alınmasıdır. Yine yolsuzluk ve rüşvetten elde edilen paranın da meşru bir kaynağının 
gösterilmesi gerekmektedir. O halde  kara para ticaretinin önlemesi yönünde önlemler 
alınması gerekmektedir. 

 

“Yolsuzluklar ve kara para aklama ile mücadelenin günümüzdeki temel problemi, 
yolsuzluk ve aklama olaylarını saptama güçlüğü değildir. Sorun, adaletin önüne 
suçun delillerini getirmek, failleri tespit etmek ve mahkum ettirmek hususlarında 
ortaya çıkmaktadır. 

 

Kara para aklama suçunun tanımının genişletilmesi ve malî ve ekonomik suçlar 
alanında uzman savcılık ve mahkemeler oluşturulması, artık tüm çağdaş ülkelerde 
ortak kara para aklama ile mücadele stratejisinin başlıca halkalarını 
oluşturmaktadır.”538 

 

Kara para aklanmasının önlenmesi amacıyla alınacak ilk tedbir ekonomik 
faaliyetlerin kayıt altına alınmasıdır. Bu alanda bankacılık işlemlerinde parasal aktarmalar 
kayıt altına alınmaya başlanmıştır. 

 

“Dolayısıyla Devletin öncelikle ekonomik faaliyetleri kayıt ve beyan altına alarak, 
yasaların öngördüğü konularda vergi toplaması ve suç kaynaklı ekonomik 
faaliyetlerle ilgili gerekli önlemleri alması gerekmektedir. Yapılacak yasal 
düzenlemeler yanında mevcut yasaların da titizlikle uygulanarak, kayıt dışı 
ekonominin önüne geçilmesi ve vergi sisteminin etkinliğinin sağlanması 
gerekmektedir. Ayrıca kayıt altına alınan bilgiler ve belgelerin ise ticari sır, 
bankacılık sırrı gibi kavramların arkasına saklanmasının önüne geçilerek, ilgili ve 

                                                
537 Ackerman, s.190. 

538 TBMM Meclis Araştırması Komisyon Raporu, s.125.  
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yetkililerin ulaşmasına olanak tanınmalıdır. Özetle yolsuzluk suretiyle elde edilen 
para ve malın, takibine imkan veren donanımın mutlaka hazırlanması 
gerekmektedir.”539 

 

 O halde kara para aklanmasının ve yolsuzluğun önüne geçebilmek  için bu konuda 
ihtisaslaşmış mahkemelerin kurulması ve mümkün olan bütün ekonomik faaliyetlerin kayıt 
altına alınarak, bunların da denetlenmesi gerekir. Özellikle kara paranın aklanması yönünde 
uluslararası para transferi suretiyle paranın aklanmaması amacıyla kanuni düzenlemelerin 
yapılması sağlamalıdır. Yine vergi kaçaklarının önlenmesi amacıyla vergi dairelerince sıkı 
kontroller yapılması sağlanmalıdır.  

 

c. Kamu Görevlilerinin Ücretlerinin İyileştirilmesi 

 

Kamu görevlilerinin maaşlarının özel kesime göre düşük olması ekonomik 
yolsuzluk sebeplerinden birisi olarak ifade edilmektedir. Mukayeseli çalışmalarda  kamu 
görevlilerinin düşük olan maaşları ile yolsuzluk endeksi arasında  doğrudan bir ilişki 
bulunmuştur.540  

 

Buna karşılık kamu görevlilerinin maaşlarında yapılacak düzenlemelerin doğrudan 
yolsuzluğu önleyecek bir tedbir olmadığını düşünenler de bulunmaktadır: 

 

“Genelde, kamu görevlilerinin maaşlarının yetersizliği ile yolsuzluk arasında bir 
ilişki bulunmakla birlikte, maaşların arttırılması tek başına büyük bir etki 
sağlayacak bir önlem gibi görünmemektedir. Bu açıdan, kamu görevlilerinin, 
özellikle yolsuzluk gizilgücü taşıyan konumlarda bulunanların, ekonomik 
durumlarının yolsuz uygulamaları özendirmeyecek bir düzeye çıkarılması diğer 
tamamlayıcı önlemler ile birlikte düşünülmelidir.”541 

 

Ancak genel kanaat kamu görevlilerinin maaşlarının düşük olması onların yolsuzluk 
yapmalarına sebep olacağı kanaatini doğurmaktadır. Memurların kendi aralarında işçilerle 
arasındaki ücret dengesizliği yada ülkedeki gelir dengesizliği kamu görevlilerinin  rüşvet ve 
yolsuzluklara bulaşma sebeplerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 

“Eğer kamu sektörü çok az ödeme yaparsa, yolsuzluk bir hayatta kalma 
stratejisidir. Kamu özel eşitsizliğinde aşırıya gitmemeye dikkat edilmelidir.”542 

                                                
539 İğdeler, s.92. 

540 Adaman/ Çarkoğlu/ Şenatalar, s.19. 

541 Berkman, s.133-134. 

542 Ackerman, s.72. 
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Kamu personeline az ücret ödenirse kamu görevlisi olmak isteyenler özel sektörde 
iş bulamayan ve daha az üretici olan kişilerden yada kamu gücünü kendi kişisel amaçları 
için kullanma düşüncesinde olan kişilerden oluşacaktır.  

 

O halde, kamu sektöründe görevlilerin insanca yaşamalarını sağlayacak bir 
ücretlendirme sistemi getirilmelidir. Kamu personel sisteminde performansa dayalı bir 
ücretlendirme sistemine geçilerek hizmeti gereği gibi yapanla yapmayan yada kötü yapan 
arasında bir fark gözetilmelidir.  

 

Kamu personeline performansı karşılığında ikramiye uygulaması yapılmalıdır. 
İkramiye  başarılı çalışmaların karşılığı olarak  verilmelidir. Ancak bu uygulama, herkesin 
alabileceği bir ücretlendirme yöntemi haline gelmemelidir. Bu yanlış uygulamanın bir çok 
örneği görülmüştür: Örneğin kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesi konusunda başarılı 
faaliyetleri görülen kolluk güçleri ödüllendirilmektedir.543 Ancak bazen bu sistem  aynı 
birimde çalışan, ancak ödül konusu operasyona katılmayan kişilere de ikramiye verilmesi 
biçimine getirilmektedir. Bunun yerine, ödüllendirme yöntemi yüksek performans 
göstererek çalışan görevliler için bir ayrıcalık olarak ortaya konulmalıdır. Bu şekilde 
yolsuzluk dürtüsü yerine kamu görevlisinin kendisini ispat dürüstüne dönüştürülmüş 
olacaktır. Ayrıca  bu ikramiyeler yüksek performans göstermiş gruplara da verilebilir.  

 

Ancak burada karşılaşılacak sorun performansın ölçülebilir olup olmadığıdır. 
Bireysel  yada grup olarak ödüllendirme için mutlaka performansın değerlendirilmesine 
yönelik kriterlerin ve hedeflerin belirlenmesi gerekmektedir. Ödüllendirme sistemi her 
zaman tam anlamı ile uygulanamayabilir; ancak yolsuzlukla mücadele için önemli motive 
edici unsurlardan birisidir. 

 

d. Devlet İhalelerinde Yolsuzluğu Giderecek Tedbirler Alınması 

 

Devlet ihaleleri yolsuzluğa sebep olan konuların başında gelmektedir. Kamu 
kurumları hizmetlerini yürütebilmek için mutlaka mal ve hizmet satın almak zorundandır. 
Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları diğer bir çok durumda da kamu kaynaklarına ilişkin bir 
takım ekonomik tasarruflarda bulunmak durumundandır. 

 

İhalelerde yolsuzluk ihalelerin hazırlanması aşamasında başlar. İhaleye konu olan 
mal yada hizmetin nitelikleri öyle tanımlar ki sadece istenilen kişiler ihaleye katılabilir. 
Diğer bir durum da tahmini bedel rayice uygun belirlenmemek suretiyle yolsuzluk 

                                                
543 4926 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu m.35. 
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yapılabilir. Malın teslim alınması aşamasında da ihtiyaca uygun olmayan, kalitesiz mal ve 
hizmet alımı kamu zararına yol açan yolsuzluk konularından biridir. 

 

Başka bir usulde ihale kanunlarına tabi kuruluşların, Kanun kapsamından kurtulmak 
amacıyla şirket, vakıf, fon vb. kurarak  bazı ihtiyaçlarını buralardan temin etmek suretiyle 
kanuni prosedürden kurtulmaya çalışmaları ve  şirket ve vakıf gibi kuruluşların özel hukuk 
hükümlerine tabi olmaları sebebiyle ihaleyi istedikleri kişi veya kuruluşa vermeleridir. 

 

“Bunun için, kaynakların ve amaçların açıkça ortaya konmasına, ekonomi ve 
etkinliği başarmak için de kaynak kullanımında esnekliğe ihtiyaç duyacaktır. 
Öncelikle, bir ihalede bütün teklif verenlere, herkese açık ve ilan edilen bir süreçle 
eşit fırsat verilmesi gerekir. Ayrıca saptanan usuller ve yapılan değişiklikler bütün 
katılanlara ifade edilmelidir. Kamu yöneticisi ise istenen kaliteyi en düşük maliyetle 
sağlamayı hedeflemelidir.”544 

   

O halde ihalelerde yolsuzluğu önlemek için düşünülebilecek en önemli tedbir ihale 
sırasında şeffaflığın sağlanmasıdır.“Bazı istisnai haller dışında, ilgili olan herkesin, 
özellikle medya mensuplarının ihaleyi izlemesi sağlanmalıdır. Böylece ihalede açıklık 
sağlanabilecek, herkesin huzurunda sonuçlandırılan ihalede yolsuzluk şaibeleri 
azaltılabilecektir.”545 

 

Yine kamu kurum ve kuruluşlarının bünyesinde şirket, vakıf, derneklere kaynak 
aktarılmasının önlenmelidir.546 

 

2. HUKUKİ SEBEPLERE YÖNELİK ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 
 

a. Kamu Görevlilerinin Hesap Verebilirliğinin Geliştirilmesi 

 

Bir hukuk sisteminde alınacak tedbirler yeterince geliştirilmemişse, o sistemde 
yolsuzlukla mücadelede başarılı olmak mümkün değildir. Yolsuzluğa yol açan  sebeplerin 
başında ise devletin mutlak yetkisi gelmektedir. Devletin mutlak yetkisinden kasıt  kamu 
görevlilerinin sorumluluktan ve hesap vermekten uzak, keyfi davranmalarına yol açabilecek 
yetkilerle donatılmış olmalarıdır. Keyfi ve hesap verme gereğini hissetmeyen görevlilerin 
bir takım rant talebinde bulunmaları mümkün görünmektedir.  

                                                
544 Yıldızer, s.15. 

545 DDKB İnceleme Raporu, s.112. 

546 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 2/d maddesinde (Kanun kapsamındaki kamu kurumlarının) doğrudan veya 
dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları her çeşit kuruluş, 
müessese, birlik, işletme ve şirketler Kamu İhale Kanununun kapsamına alınmıştır. 
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Kamu kurumları yada kamu personeli için kurulan dernek, vakıf gibi tüzel kişilikler 
adına yardım adı altında zorunlu bağışlar toplanması, keyfilik ve hesap vermezlik 
yöntemlerinin sonuçları olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu tüzel kişilerin hesap ve 
işlemlerinin çok sıkı denetlenmemesi sebebiyle de toplanan bağışlar kötüye 
kullanılabilmektedir.547 

 

“Devletin resmi görevlilerinin birtakım dernek, vakıf veya birlikler adına  yardım 
toplamaları, devlet hizmetlerini paralı hale dönüştürücü yasal dayanaktan yoksun 
eylemler olarak görülmeli ve "amme itibarını”sarsacak mahiyette olması nedeniyle, 
yaptırıma yönelik yasal düzenlemelerle önlenmelidir.”548 

 

Kamu kurumları yada kamu görevlileri  adına dernek ve vakıf kurularak bağış 
toplanması 5072 sayılı Kanun ile yasaklanmıştır. Kamu kurum ve kuruluşlarını, kamu 
hizmetlerini veya personelini desteklemek üzere kurulan dernekler ve Türk Medeni 
Kanununa göre kurulan vakıflar ile bunların kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerini 
düzenlemek üzere çıkarılan 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları 
İle İlişkilerine Dair Kanun’un 2. maddesi ile “Dernek ve vakıfların kamu kurum ve 
kuruluşlarının sundukları hizmetlerle ilgili olarak gerçek ve tüzel kişilerden ücret, bağış, 
katkı payı ve benzeri adlar altında herhangi bir karşılık alamayacakları” hükme 
bağlanmıştır. 

 

“Hesap verme sorumluluğunun geliştirilmesi, kısaca, yolsuzluk faaliyetlerin 
zamanında tespit eden ve caydırıcı idari ve adli cezaları içeren etkin bir yaptırım 
sisteminin kurulmasını  ifade eder.”549 

 

Bilgi edinmenin bir hak olarak tanınması kamu görevlilerinin hesap verecekleri 
düşüncesine yol açmıştır. Zira devlet adına iş ve işlem yürüten kamu görevlilerinin 
yaptıkları işlemlerin ilgilisi tarafından takip edilebilmesi, bu konuda saydamlığın 
sağlanması yolsuzluğu önleyici bir önlem olarak görülmektedir. 

                                                
547 İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliğinin 07.07.2005 tarih ve 85/56Sayılı Tazmin Raporunda; A. İlinde 

Kalkınma Fonu kurulduğu, bu fondan kamu görevlilerine ücret ödendiği belirlenmiş,  

Bunun üzerine, “Kalkınma Fonu kuruluşunun idari işlemle yapıldığı, bu hususun fonların idarenin bir parçası 
olduğu ve idarenin Kanunla düzenleneceği hükmüne aykırılık teşkil ettiği, bu sebeple idare tarafından tesis 
edilecek bir işlemle fon kurulması ve buna göre para toplanmasının ve ödemeler yapılmasının mümkün 
olmadığı, 

657 Sayılı Kanunun 146 ncı maddesine göre herhangi bir yasal dayanağı bulunmayan fonlardan maaş adı 
altında ücretler alınmasının ve memurlara Devlet Memurları Kanunu ile sağlanan haklar dışından herhangi bir 
ücret ödenmesinin de mümkün olmadığı,”gerekçeleri ile mevzuata aykırı olarak kamu görevlilerine yapılan 
usulsüz ödemelerin; ilgilerinden tahsil edilmesi, bunun mümkün olmaması halinde Borçlar Kanununun 41. 
maddesi gereğince yasal faizi ile birlikte tazmin edilmesi gerektiği yönünde bir rapor hazırlanmıştır. 

548 Yıldızer, s.11. 

549 TBMM Meclis Araştırması Komisyon Raporu, s.116. 
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Kamu görevlileri tarafından mal bildiriminde bulunulması da bir denetim aracı 
olarak görülmektedir. Ancak 3628 sayılı Kanunun sadece kamu görevlileri tarafından 
bildirim verilmesini sağlayan bir kanun olmaktan çıkarılarak etkin bir hale getirilmesi 
sağlanmalıdır. 

 

“Diğer yandan, kamu görevlilerinin mal bildirimlerinin dikkatli takibi ile 
yolsuzluklara karışanların tespiti de, kamu görevlilerinin yolsuzluklara 
karışmasında caydırıcı olabilir. Bugünkü uygulamada mal bildirimleri,  işlem 
şeklinde bir belgenin doldurulmasından ibaret kalmaktadır.”550 

 

3628 sayılı Kanun sadece mal bildirimlerinin doldurulmasını sağlayan bir kanun 
olarak kalmamalı, aynı zamanda verilen bilgilerin mukayese edilmesini ve kamu 
görevlilerinin malları  üzerinde etkin bir denetimin gerçekleştirilmesini sağlayan bir sistem 
haline getirilmesi  gerekmektedir. Mali gücünün üzerinde bir hayat standardı oluşturan  
kamu görevlilerinin tespiti ve üzerine gidilmesi yolsuzluk yapanların hesap verecekleri 
inancını kuvvetlendirerek caydırıcılık etkisi oluşturacaktır. Ayrıca mal bildirimleri 
üzerindeki gizliliğin kaldırılması da etkin önlemler arasında yer alacaktır. 

 

Kamu kurumlarından ayrıldıktan sonra kamu görevlisinin çalıştığı kamu kurumunun 
alanında özel sektörde kendisi ve diğer bir kurum adına iş yapması kişisel çıkar amacıyla 
kullanılabilecektir. 

 

“Bunun gibi, kamu görevlilerinin kamu hizmetinden ayrıldıktan sonra kurumlarının 
iş ilişkisi olduğu özel kuruluşlarda çalışmalarının yasaklanması ya da ayrıldıktan 
sonra belli bir süre sonra çalışmalarına izin verilmesi, özel kuruluşların kamu 
yöneticilerine yolsuzluk karşılığı iş önerme olanaklarını kısıtlaması açısından etkili 
bir önlem olabilir.”551 

 

2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında 
Kanun’un 2. maddesinde “Kamu kurumlarındaki görevlerinden hangi sebeple 
olursa olsun ayrılanlar, ayrıldıkları tarihten önceki iki yıl içinde hizmetinde 
bulundukları daire, idare, kurum ve kuruluşlara karşı ayrıldıkları tarihten 
başlayarak üç yıl süreyle, o daire, idare, kurum ve kuruluştaki görev ve faaliyet 
alanlarıyla ilgili konularda doğrudan doğruya veya dolaylı olarak görev ve iş 
alamazlar, taahhüde giremezler, komisyonculuk ve temsilcilik yapamazlar.” hükmü 
getirilmiştir. Kanunun 4. maddesi de aksine davranışta bulunulması halinde 
uygulanacak müeyyidelerini belirlemiştir. 

                                                
550 TBMM Meclis Araştırması Komisyon Raporu, s.119. 

551 Berkman, s.133-134. 
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“Bu yasağın amacı, memurun, memurluktan ayrıldıktan sonra, memurluk yetki ve 
olanaklarını kişisel çıkarları için kullanmasını önlemektir.”552 

 

Yine Anayasanın 82. maddesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği ile 
bağdaşmayan işler belirtilmiştir. Aynı maddenin son fıkrası gereğince 3069 sayılı Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Üyeliği İle Bağdaşmayan İşler Hakkında Kanun çıkarılmıştır.  

 

3069 sayılı Kanunun 3. maddesi “Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ayrıca; 2 nci 
maddede belirtilen kurum ve kuruluşlarda ücret karşılığı iş takipçiliği, 
komisyonculuk, müşavirlik yapamazlar; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile 
zimmet, ihtilas, irtikap, kaçakçılık ve döviz suçları gibi Devletin maddi çıkarlarıyla 
ilgili davalarda Devlet aleyhine vekil olamazlar; serbest mesleklerini icrada, ferdi 
işletmelerini idarede milletvekilliği unvanlarını kullanamazlar.” hükmünü 
getirmiştir. 

 

Doktrinde bu hususa “Yasama Uyumsuzluğu (Teşrii İmtizaçsızlık)” denilerek, bu 
durumun milletvekillerinin “yürütme organı karşısında tam bir bağımsızlığa sahip 
olabilmelerini sağlamayı”553 amaçladığı belirtilmişse de aynı zamanda kişisel çıkar 
amacıyla hareket etmelerini engellemeye yönelik bir hüküm olarak değerlendirmek 
mümkündür. 

 

Kamu görevlilerinin hesap vereceklerine dair kamusal inanç, toplumun  desteği 
açısından son derece önemlidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Yolsuzlukları Araştırma 
Komisyonunun raporunda verilen Hong- Kong örneği bu hususu çok çarpıcı bir şekilde 
ortaya koymaktadır: 

 

“Eski Hong Kong polis teşkilatı müdürü Peter Godber emekliliğini yaşadığı 
İngiltere’den çok büyük uğraşlar sonucunda ülkeye getirildi ve kimse inanmadığı 
halde 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu durum, ICAC’ın halk nezdindeki 
güvenilirliğini inanılmaz ölçüde artırmıştır... Polis teşkilatıyla ilgili şikayetler yüzde 
45’ten yüzde 14’e düşerken ICAC’a yapılan isimli şikayetler de yüzde 35’ten yüzde 
70’e çıkmıştır. İşadamları, ICAC’a duydukları güven sayesinde karşı karşıya 
kaldıkları yolsuzlukları ihbar etmede daha istekli hale gelmişlerdir.”554 

 

                                                
552 Günday, s.526. 

553 Özbudun, s.276. 

554 TBMM Meclis Araştırması Komisyon Raporu, s.73. 
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Son olarak belki de hesap verilebilirliğin önündeki en önemli engel kamu 
görevlilerinin kendilerine isnat edilen suçlarla ilgili haklarında özel mevzuata göre 
soruşturma yapılmasıdır. 

 

“Yolsuzlukla mücadelede yolsuzluk soruşturmalarının bir takım koruma 
zırhlarından kurtarılarak (örneğin dokunulmazlıkların kaldırılması gibi) mutlaka 
ama mutlaka yargı süreçlerinden geçirilmesi için yeni yasal tedbir ve 
düzenlemelerin yapılması önem arz etmektedir.”555 

 

Türk kamu hukuku  koruma duvarları ile doludur. Yasama dokunulmazlığı, 
memurların özel yargılanma hukuku, hakim ve savcıların özel yargılanma usulleri, adli 
suçlardan dolayı kolluk amirlerinin hakim ve savcıların tabi olduğu usullere tabi olmaları 
hemen ilk akla gelen himaye unsurlarıdır. Sorumlular hakkında son kararı vermekle yargı 
mercilerinin yetkili oldukları düşünülerek, sadece hangi mevki veya unvandaki kamu 
görevlisinin hangi mahkeme huzurunda yargılanacağının belirlenmesi yeterli olacaktır. 

  

“Yasama ve yürütme erklerinin kullanımında hesap verme yükümlülüğünün 
getirilmesi ve bunun tamamıyla yargısal denetime tabi olması devlet faaliyetlerinde 
etkinliği artıracaktır. Ancak, bu noktada yargının bağımsız olması, başka bir deyişle 
idari ve siyasi kararlardan etkilenmemesi ve etkili şekilde işletilmesi 
gerekmektedir.”556 

 

b. Takdir Yetkisinin Sınırlandırılması 

 

İdarenin dinamik yapısı gereği statik kuralların yanında takdir yetkisi ile donatılması 
kaçınılmaz bir gerekliliktir. Takdir yetkisi kamu ajanları eli ile kullanılmaktadır. Ancak 
kamunun tekelci gücünü elinde bulunduran kamu görevlilerinin takdir yetkisine de sahip 
olmaları yolsuzluk potansiyelini ortaya çıkarmaktadır. 

 

Yolsuzluğu kontrol etmek için kamu görevlilerinin takdir yetkisini kullanmaları 
keyfi davranışa yol açmayacak hale getirilmeli kamu görevlilerinin  sorumluluğu ve  
hesap verilebilirliği  arttırılmalıdır. “Kamu bürokrasisinin tekelinde kalması zorunlu 
görülen ancak yolsuzluk olasılığı yüksek olan işlev ve kararlara ilişkin süreçlerin yeniden 
düzenlenmesi ve bunlar için daha etkili bir denetim dizgesi oluşturulması diğer bir 
önlemdir.”557 

                                                
555 Yıldızer, s.16-17. 

556 World Bank, 1997.99-100 aktaran, Güran M.Cahit/ Tosun M.Umur, Yolsuzlukla Mücadele Olgusu ve 
Türkiye Açısından Bir Değerlendirme, H.Ü.İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.21, 2003, Sy.2, 
s.158. 

557 Berkman, s.131-132. 
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Kamu görevlilerinin yetkilerinin paylaştırılması ya da kararların kurul halinde 
verilmesinin yetkilerin keyfi kullanımına bir önlem olabileceği  ileri sürülmüştür: “Eğer 
karar verme ünitesi yalnızca bir kişi ise yolsuzluk kolaylaşır. Rüşvetçi kendi taktiklerini ve 
kaynakları üzerinde yoğunlaşabilir... Eğer karar grup tarafından alınırsa, yolsuzluk daha 
fazla zor ve güvenilmez, ama yine de her zaman mümkündür”558 

 

Ancak her türlü kararın komisyonlar eliyle çıkarılması mümkün değildir. Zira 
toplumsal ilişkilerin merkezinde olması sebebiyle idare çok dinamik bir yapıdadır. Bazen 
komisyonun toplanmasına imkan olmayacak kadar kısa sürede gelişen olaylara karşı önlem 
geliştirilmesi de idarenin görevleri arasındadır. Bir gece vakti aniden gelişen bir toplumsal 
olay sırasında önlem almaya yetkili merciin bir komisyon olması beklenemez. 

 

Kamu görevlisinin takdir yetkisinin denetime tabi tutulması en etkili yöntem olarak 
karşımıza çıkacaktır. Takdir yetkisinin idarenin hiyerarşik denetimine tabi tutulması 
mümkün ise de bu konuda etkin denetim, yargı denetimi olacaktır. 

 

Takdir yetkisi de hukuka uygun kullanılmak zorunda olup yargı denetimine 
tabidir. Bu husus, hukuk devleti ilkesinin bir sonucudur. Ayrıca Anayasa’nın 125. 
maddesinde “idarenin her türlü eylem ve işlemi yargı denetimine tabidir” hükmü 
getirilmiştir. Bu yüzden idare yaptığı işlemleri hukuka uygun  gerekçelerle yerine 
getirmek zorundadır. 

 

“Takdir yetkisi veren normda gerekçe gösterilmesi emredilmemiş olsa bile, idare 
bir gerekçe gösterecektir. Gerekçe göstermenin emredildiği durumlarda işleme 
ekli olarak açıklanacak, emredildiği durumlarda ise gerektiğinde açıklanmak 
üzere hazırlık evrakı arasında saklanacaktır.”559 

 

“Yasalarda, işlemin nedeninden söz edilmediği durumlarda, nedeni belirleme 
konusunda idareye tanınmış olan takdir yetkisi Danıştay’a göre ‘mutlak ve 
sınırsız’ değildir.”560 

 

O halde takdir yetkisinin mutlak ve sınırsız olarak kullanılmamasının en önemli 
garantisinin yargısal denetim olduğu anlaşılmaktadır. 

 

                                                
558 Tiihonen Paula, s.110. 

559 Karatepe, s.103. 

560 Tan/Gözübüyük , C.2, s.477. 
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c. Kamu Yönetiminde Şeffaflığın Artırılması 

 

Yolsuzluğun hukuki sebeplerinden birisi de kamu yönetiminin şeffaf olmamasıdır. 
Kamu yönetiminde kamu hizmetlerine ait bilgi ve belgeleri inceleme yetkisinin kamu 
görevlilerine  ait olarak algılanmaktadır. Hatta bireyler hakkında gerçekleştirilen bir takım 
işlemlerden dahi ilgililer ancak işlemin uygulanması aşamasında haberdar olmaktadır. Bu 
ise kamusal iş ve işlemlerin kapalı kapılar arkasında yapıldığı sonucunu doğurmaktadır. 
Şeffaf olmayan bir idare kamuya karşı hesap verme zorunluluğunu hissetmemektedir. 
Hesap vermeyen bir kamu yönetiminde her zaman keyfilik  ve yolsuzluk görülmesi 
mümkündür. “Şeffaflık, hesap verme sorumluluğunun etkin olarak işlemesine imkan 
verir.”561 

 

“İşlemlerin şeffaf hale getirilmesi gerekir. Romada’daki ünlü bir kilisenin 
çevresinde geceleri fuhuş yapılırken, kolluk güçleri ve baskınlar bunu önlemeye 
yetmiyordu. Ferri, belediyeye o yöreyi aydınlatmalarını söyledi. Çevre 
aydınlatılınca fuhuş orada bitti. Çünkü insanlar suç oluşturan eylemi aydınlıkta 
yapmazlar. Bu nedenle idari, bürokratik ve hukuki bir çok işlemin şeffaf hale 
getirilmesi gerekir.”562 

 

Açıklığın yada şeffaflığın bulunmadığı kamu kurumlarında kamu ajanları her türlü 
hükümranlık yetkisine sahip görünmektedir. O halde kamusal yönetim tarzlarını hizmetten 
faydalananlarla paylaşılması gerekir.  

 

“Saydamlıktan uzaklaştıkça, bilgi edinme kaynaklarına ulaşmada engeller ve 
özellikle ifade özgürlüğü alanında kısıtlamalar bulundukça, kişi ya da grup 
çıkarının ön plana geçmesi kolaylaşacak, böylece kamusal erk ve kamusal 
kaynakların kamu yararına değil, kişi ya da grup çıkarına hizmet eden biçimde 
kullanımı gerçekleşecektir.”563 

 

Yapılan iş ve işlemlerden kitle iletişim araçlarının haberdar edilmesi de şeffaflığı ve 
iyi yönetimi getirecektir. 

 

“Sivil toplum örgütlerinin ve yurttaşların kamudan hesap sorabilmesinin genelde 
kamu personelinin denetiminde çok önemli etkisi bulunmaktadır. Bu durum da 
beraberinde ülkedeki genel hak ve özgürlüklerin seviyesinin ne olduğu sorusunu 
akla getirmektedir; yurttaş hak ve özgürlüklerinin baskı altında tutulduğu yerlerde 
yolsuzluğun daha yüksek olmasını beklemek şaşırtıcı olmasa gerektir. Bu bağlamda, 

                                                
561 Özbaran, s.4. 

562 Bilgili , http.//www.turkhukuksitesi.com, 01.02.2001. 

563  Adaman/ Çarkoğlu/ Şenatalar, s.4. 
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ülkedeki medyanın ne denli sağlıklı bilgi sunduğu ya da sunabildiği sorusu da önem 
taşımaktadır.”564 

 

Özellikle aynı tür görevlerin birden fazla idarenin görevi arasında gösterilmesi yetki 
karmaşasına yol açmakta ve hesap sorulabilirliği engellemektedir. Hesap verilebilirliği 
mümkün kılabilmek için önce yetki karmaşası giderilmeli ve sonra hesap verme 
sorumluluğunu geliştirmek için görevin tanımı yapılmalı ve görevlilerin önüne ölçülebilir 
hedefler konulmalıdır.  

 

Şeffaflık sayesinde yöneticilerin kamu tarafından denetimi sağlanır. Kamuoyu 
denetimi ise ancak yönetilenlerin kamu kurumlarındaki bilgi ve belgelere ulaşabilmesiyle 
mümkün olabilir. Yapılacak kanuni düzenlemelerle şeffaflık ilkesi getirilerek yönetimi 
yönetilenlere bilgi ve belge vermekle yükümlü kılmak gerekir. Ancak ne yazık ki 
ülkemizde henüz bunu sağlamaya yönelik İdari Usul Kanunu çıkarılmamıştır. 

 

Ancak yine de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu idari işlemlerin saydamlığını sağlayacak 
tedbirlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır.  

 

d. Cezaların Caydırıcılığın Artırılması 

 

Cezaların yolsuzluk yapanları caydıracak derecede ağır olmaması ya da cezaların bir 
şekilde yolsuzluk yapanlar hakkında uygulanmaması yolsuzluğun artmasının en temel 
sebeplerinden birisidir. 

 

Verilen rüşvetin miktarına bağlı olarak cezanın artırılması bir yöntem olarak 
uygulanabilir. Aksi takdirde cezanın yüksek seviyesi yine daha yüksek yolsuzluk 
seviyelerine sebep olacaktır. Ceza eğer rüşvet miktarına bağlı ise kamu görevlisi rüşvet 
miktarını düşürüp, rüşvet alacağı kişilerin sayısını artırabilir. Ceza, rüşvet alınan kişi 
sayısına bağlanırsa rüşvet miktarı artırılıp kişi sayısı düşürülebilir. “Yüksek oranda ceza 
yolsuzluk olaylarını azaltır,  fakat  ödenen rüşvet miktarını artırır.”565 

 

“Kamu görevlilerinin rüşvet gibi bir yolsuzluk türüne bulaşma ihtimalini azaltmak 
için yolsuzluk oranı [r /p.c] formülüne göre, yakalanma olasılığı (p) ile ceza (c) 
tutarının çarpımının, rüşvet tutarından mutlaka büyük olması gerekmektedir. 
Yakalanma olasılığının sıfır olması hukuk düzeninin tamamıyla çöktüğüne, yüzde 
yüz olması durumu da kanun hakimiyetinin tam olarak gerçekleştiği mükemmel bir 
toplumun varlığına işaret eder. Kuşkusuz bu iki uç durum sanaldır. Gerçek hayatta 

                                                
564  Adaman/ Çarkoğlu/ Şenatalar, s.19. 

565 Ackerman, s.55. 
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görülen ise sıfırla tam arasında değişen ve etkin idari ve adli düzenlemelerle 
yükselebilmiş oranlardır.”566 

 

Yine politik etkilerden uzak  bağımsız yargı yolsuzluklarla mücadele için olmazsa 
olmaz bir şart olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir ülkede yargı sistemi bozulmuşsa yada 
politik etkilere maruz kalıyorsa yolsuzluk olayları artacaktır. O halde yargı organları 
politika karşısında ne kadar  bağımsızlığını koruyabilirse yolsuzlukla mücadele o kadar 
başarılı olacaktır. Ayrıca yargı organlarını oluşturan hakim ve savcıların yargısal 
yolsuzluktan mümkün olduğunca uzak durmaları sağlanmalıdır. 

 

“Yolsuzluğa karşı alınacak önlemlerin özü, yolsuzluk olasılığını azaltmaya yönelik 
olmalıdır. Yolsuzlukta bulunan taraflara ağır yasal yaptırımlar öngörülmesi, 
yolsuzluğun maliyetini yükselteceğinden, yolsuzluk olasılığı azalacaktır. Ancak 
maliyetler yolsuzluğun açığa çıkması durumunda ödenmekte yani yaptırımların 
uygulanabilmesi yolsuzluğun saptanmasına bağlı olmaktadır. Bu açıdan, sadece 
yasal yaptırımların ağırlaştırılması yeterli bir önlem olmayacaktır. Uygulanabilen 
yasa en etkili yasadır. Başka bir deyişle, suçun açığa çıkma olasılığını arttırmak, 
suçun yaptırımını arttırmaktan daha etkili olabilir. Yolsuzluğun açığa çıkma 
olasılığının yüksek olduğu bir ortamda, yasal düzenlemeler ve yaptırımlar caydırıcı 
niteliğe kavuşur. Bu nedenle, yasal yaptırımlar yolsuzluğun açığa çıkma olasılığını 
arttıran nitelikte önlemlerin alınması ile desteklenmelidir. İşlenen bir suçun 
yaptırımsız kalma olasılığının az olduğu bir ortamın yaratılması, yolsuzluğa karşı 
en etkili önlem olacaktır.”567 

 

Diğer bir çözüm yolu görevliler ve rüşvet verenler hakkında riskleri artırmaktır. 
Gerçi bu usul bir yandan rüşveti engellemesi beklenirken, diğer yandan rüşvet miktarını 
artırabilir. 

 

“Cezaların caydırıcılığı görevli tarafından sunulan hizmetin meşru olup olmadığına 
göre değişir. Eğer kamu görevlisi zaten yapmak zorunda olduğu bir işlem için 
rüşvet alıyorsa, bunun ortaya çıkarılması meşru olmayan bir işlem için alınan 
rüşvete göre daha zor olacaktır. Diğer bir değişle, eğer kamu görevlisi meşru 
olmayan bir işlem için rüşvet alıyorsa bunun ortaya çıkarılması daha zordur. Zira 
rüşvet veren de zaten elde etmemesi gereken bir menfaat temin etmiştir.”568 

 

Kamu görevlisi ile kamu hizmetinden yolsuzluk karşılığı faydalanan kişi gümrük 
ödememek, vergi vermemek gibi usullerde anlaşıyorsa, gizliliğe daha yakın ve menfaatlerin 

                                                
566 Cingi/ Tosun/ Güran, s.xı. 

567 Berkman, s.121. 

568 Ackerman, s. 58 (31 U.S.C.§ 3729-§3731). 
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birleştiği bir yöntem uygulanmaktadır ve yolsuzluklar daha zor ortaya çıkar. Ama rüşvet 
kamusal maliyetin üzerine ekleniyorsa yolsuzluk daha kolay ortaya çıkabilecektir. 

 

Yolsuzluk suçunu işleyenlerin  yakalanacağı ve  cezalandırılacağına dair kanaatin 
oluşturulması ve buna yönelik caydırıcı  önlemler alınması en önemli hukuki çözüm 
yollarından biri olacaktır. Yakalanma riski ve  cezalar o derece ağır olmalıdır ki, 
yolsuzluk yapanlar üzerinde caydırıcılık etkisi oluştursun.“Suç davranışından caydırıcılık 
bulunma ve cezalandırılma  ihtimallerine ve meşru sistem tarafından cezalandırılmaya 
yada şöhretini kaybetme veya utanç duyma gibi daha hassas bedeller ödemeye 
bağlıdır.”569 

 

Ayrıca özellikle yerel yönetimlerde kadro karşılığı olmayan görevlendirmeler 
yapılmakta, işçi statüsündeki personel memur olarak çalıştırılmaktadır. Bu ise yolsuzluğa 
karışan personelin daha az ceza almasına sebep olabilmektedir. 

 

“Memurların kadro görevleri dışında çalıştırılmalarının yaygınlaşması ve para, 
çek, mal gibi kaynaklara ulaşmada gerekli sınırlamanın yapılmaması sonucunda, 
kendisine teslim edilen şeyleri aşıranlar, cezası daha hafif olan emniyeti suiistimal 
suçundan hüküm giymekte olduklarından Ceza Kanununda buna yönelik tedbirler 
alınmalıdır.”570 

  

Cezaların caydırıcılığı konusunda ilk iş parlamentoya düşmektedir.571 Kamu 
görevlisinin yapacağı yolsuzluğun maliyeti elde edeceği yolsuzluk faydasından büyük 
olursa, caydırıcılık sağlamış olur. Ancak kamu görevlisinin yakalanma riski ve 
cezalandırılma ihtimalinin yüksekliği ise ancak bağımsız yargı organları eli ile 
gerçekleştirilebilir. 

 

e. Kamu Personeli İstihdamında Liyakat Esasının Gözetilmesi 

 

Kamu personeli istihdamında liyakat esasının gözetilmemesi de bir yolsuzluk sebebi 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Kamu görevlilerinin atanmasında ve yükseltilmesinde 
liyakatin esas alınmaması yolsuzluğu arttırıcı bir etkiye sahiptir. Kamu kesiminde istihdam 
gerçek ihtiyaçlar yerine siyasi tercih, hemşericilik gibi kayırmacılık üzerine kuruludur.  

   

                                                
569 Ackerman, s.52. 

570 Yıldızer, s.11. 

571 “Dünyanın hiçbir yerinde parlamentoların desteklemediği temiz eller çalışmaları asla başarılı olamadı. 
Olamaz. Ama parlamentolar istemezse o toplum da temiz yönetime geçemez. Örnek mi? Türkiye. 
Parlamentolar temiz toplumların aynasıdır. Demokrasisi olmayan ülkelerin temiz toplum, temiz yönetim 
idealine ulaşması mümkün değildir.”Özkan Tuncay, Akşam Gazetesi, 24.Haziran 2003. 
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“Britanya’da 1854 yılında  Nortcode-Trevelyan Raporu, devlet memurluğuna giriş 
için yarışmacı sınavların yapılmasını sağlayacak bir Devlet Memurları Komisyonu 
kurulmasını  önerdi. Bu  öneri, yönetim içinde  korumacılık sistemini yok etmeye ve 
değerler üzerine kurulu bir sistem yerleşmeye başladı. ABD’de 1883 yılındaki 
Pendleton Kanunu Northcote-Trevelyan Reformu’ndan etkilendi.”572 

 

Esasen mevzuatımızda liyakat esası devlet memurlarının ilerleyebilmelerinin bir 
gereği olarak yer almıştır. Devlet Memurları  Kanununun 3. maddesine göre devlet 
memurlarının ilerleyebilmeleri kariyer ve liyakat esasına göre yürütülmektedir. Kanunda 
liyakat esasını hem kamu hizmetine girerken, hem de görevde  yükselmede gözetmek 
durumundadır. Liyakat  tayin edilecek göreve layık olanın getirilmesi demektir. Bu 
anlamda siyasi kayırmacılık ile “işe adam değil, adama iş” uygulamasına yer verilmesi 
engellenmelidir.  

Çeşitli usulsüzlüklerle kamu personelinin işe alınması yada yükselmesinin 
sağlanması kamu görevlileri arasında eşitlik ilkesini bozacağından ve  huzursuzlukları 
artıracağından, mesleki tecrübe, bilgi birikimi ve yetenek açısından değerlendirme 
yapılarak atama yapılması sağlanmalıdır.  

 

Siyasi kadrolaşmanın liyakat sisteminin yerleştirilmemesinin başlıca sebebi 
görülerek müsteşarlık, valilik gibi iktidar partilerinin kendi  programlarını  uygulayabilmesi 
imkanı hazırlayacak bazı görevlere yapacağı atamalarda siyasal tercihler kullanılması 
normal görülmeli, hangi kadroların iktidarın programını uygulamaya yönelik kadrolar 
olduğu kanunla belirlenmeli; ancak diğer bütün atamalarda liyakat esasına dayalı atamalar 
yapılması yönünde kanuni tedbirler alınmalıdır. 

 

3.YOLSUZLUĞUN SOSYAL SEBEPLERİNE YÖNELİK ÇÖZÜM 
ÖNERİLERİ 

 

Hızlı nüfus artışı ve plansız kentleşme, yolsuzluğu arttırıcı sosyal sebepler olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Hızlı nüfus artışına karşılık aynı oranda istihdam imkanlarının 
geliştirilememesi kamu birimlerinde ihtiyaç fazlası yerleştirmelere yol açmakta, bu politika 
da siyasi kayırmacılığa neden olmaktadır. Bunun yanında kamu görevlilerinin maaşları 
düşük tutulmaktadır. Hızlı nüfus artışına paralel eğitim ve sağlık imkanları 
geliştirilememektedir. Eğitim ve sağlık potansiyelinin yetersizliği ise kayıt parası, bağış 
gibi hukuk dışı yolların uygulanmasına yol açmaktadır. 

 

Bir başka olumsuzluk, hızlı kentleşme ile plansız ve çarpık bir yapılaşmanın 
meydana gelmesidir. Bu hususlar kamu görevlileri ile ilişkilendirildiğinde yolsuzluk olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 

                                                
572 Tiihonen Seppo, s.24. 



 

 216 

 

Ancak hızlı kentleşme ve hızlı nüfus artışı ile ilgili tedbirler önermek sosyoloji 
biliminin alanına gireceğinden, bu çalışmanın içerisinde  tedbirler önermek son derece sığ 
ve gereksiz olacaktır. Bu yüzden hızlı nüfus artışı ve plansız kentleşmeye yönelik 
tedbirlerin alınması hususunda  sadece bir belirleme yapılarak konuyu uzmanlarına 
bırakıyoruz. 

 

4.YOLSUZLUĞA İLİŞKİN DİĞER ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 
 

a. İyi Yönetim Metotlarının  Geliştirilmesi 

 

Politika rant yaratma ve kayırmacılık amaçları ile kullanılabilir yada politik gücün 
ele geçirilmesi amacıyla yolsuzluk yapılabilir. Zira seçim kampanyalarının bir maliyeti 
vardır. Ayrıca iktidarı eline geçirenlerin iktidarı sürdürebilmeleri için de gerek 
kayırmacılık, gerekse ekonomik rant sağlama yolu ile yolsuzluk yapmaları mümkündür. 

 

İyi yönetim, insan onuruna yaraşır bir sistemin yönetilenlere sunulmasıdır. İyi 
yönetim, devlete karşı kişi özgürlüklerinin teminat altına alınmasıdır. 

 

Anayasanın 40. maddesi ile iyi yönetimin sağlanması amaçlanmıştır. Anayasanın 
40. maddesine göre; “Anayasa ile tanınmış hak ve hürriyetleri ihlal edilen herkes, yetkili 
makama geciktirilmeden başvurma imkanının sağlanmasını isteme hakkına   sahiptir.” 

 

Ülkemizde İdari Usul Kanunu çıkarılmadığı için iyi yönetim kurallarının 
varlığından söz etmek mümkün değildir. Ancak Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun ve Kamu 
Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği’nin 
çıkarılması bu konuda atılan ilk  adımlar olarak görülebilir.    

 

“Kamu hizmetine ilişkin işlemlerin ve uygulama usullerinin kurallarla düzenlenmesi 
gerekirken, ülkemizde hem bazı alanlarda düzenleme yapılmadığı ve hem de yapılan 
düzenlemelerin tek bir yasa altında toplanamadığı görülmektedir. İdari usul 
kuralları, değişik yasal düzenlemelerle ya da idari yargı kararlarıyla ortaya 
konulmaya çalışılmıştır. Bu dağınıklık, idari birimlere usul ve yöntemleri belirleme 
konusunda geniş olanaklar ve takdir hakları vermektedir.”573 

 

                                                
573 İğdeler, s.101. 
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 “Kopenhag Kriterleri’nin en önemli ilkelerinden hukuk devleti ve hukukun 
üstünlüğü kavramları iyi yönetişimin ve yolsuzlukla mücadelenin de ‘olmazsa 
olmaz’ koşullarındandır.”574  

 

İyi yönetim ilkeleri geliştirilirken kanuni prosedürlerin azaltılması, kamu 
işlemlerinin basitleştirilmesi ve çabuklaştırılması yönünde tedbirler alınması, teknolojiden 
faydalanılarak işlemlerin kısaltılması öngörülebilecek tedbirler olarak görülmeli ve bunların 
yerine getirilip getirilmediği de denetlenmelidir.575 

 

O halde yolsuzluğu önlemenin çaresi iyi yönetim metotlarının geliştirilmesidir. İyi 
yönetim ise kısaca yönetimde açıklık ve yönetime katılma ile gerçekleştirilebilir.  

 

b.Toplumsal Duyarlılığın Artırılması Konusunda  Tedbirler Geliştirilmesi 

 

Yolsuzlukla mücadele toplumun tüm bireyleri tarafından benimsenmedikçe başarılı 
olamaz. Zira kamu görevlileri de aynı toplumun bireyleridir. Bu yüzden yolsuzlukla 
mücadelenin  topluma mal edilmelisi gerekmektedir. 

 

“Kamu işlemlerinin yapıldığı her yere polis, zabıta, müfettiş gibi bu işi kontrol 
edecek eleman görevlendirmek mümkün değildir. Kamu işlemlerinin yürütüldüğü 
süreçlerin her aşamasında kamuoyu vardır. Yolsuzluklara karşı kamuoyunda 
toplumsal bir kınama ve baskı ortamı oluşturulabilirse, kamu görevlilerinin 
yolsuzluk yapma eğilimleri azalacak, yolsuzluk yapanlar bile çeşitli biçimlerde 
uyarılacak ya da kınanacaktır.”576 

 

Şeffaf bir yönetimle idarenin üzerinde kamuoyunun sürekli denetiminin sağlanması 
yolsuzluk yapacakları tedirgin edecektir. Hele bu denetim kamuoyunu yönlendirme gücü 
olan medya aracılığı yapılırsa, yolsuzluk seviyesinde önemli azalmalar meydana gelir. 

 

“Yolsuzluğa karşı açılacak yoğun bir kampanya ile kamuoyu denetimi için önemli 
bir adım atılabilir. Bu bağlamda, basın ve kitle iletişim araçlarının önemi büyüktür. 
Yolsuzluk olaylarını kamuya duyurmak yanında, bu araçların yolsuzluğun 
olumsuzluklarını da vurgulaması gerekmektedir. Yolsuzluk sorununu işleyen radyo 

                                                
574 TBMM Meclis Araştırması Komisyon Raporu, s.113. 

575 İyi yönetimin örneklerinden olmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü hazırladığı 01.05.2002 tarih ve 84 Sayılı 
genelgesi gösterilebilir. Bu genelge ile pasaport müracaatında bulunanlardan Kanunen mani halleri 
bulunmayanların en geç 1 iş günü içinde pasaportlarının tanzim edilmesi gerektiğini belirlemiştir. Uygulaması 
da müfettişler aracılığı ile takip edilmektedir. 

576 TBMM Meclis Araştırması Komisyon Raporu, s.125-126. 
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ve televizyon izlenceleri, okullarda bu konuda yapılacak dersler ve konuşmalar, 
kamu görevlilerinin hizmetiçi eğitimlerinde yolsuzluk sorunlarının dolaysız olarak 
ele alınması, kentin çeşitli yerlerinde ve kamu kuruluşlarında yolsuzluğun yasal ve 
haktanır olmadığını vurgulayan yazıların asılması gibi önlemler kamuoyu 
oluşmasına yardımcı olacaktır. Ayrıca, yurttaşların ya da özel kuruluşların 
yolsuzlukla savaşım için dernekler kurmaları özendirilebilir. Ekinsel düzeyde, 
örneğin rüşvete karşı «haram» kavramına yardımcı yargıların geliştirilmesine 
çalışılabilir.”577 

 

Kamuoyu oluşturulması sadece bilgilendirme biçiminde gerçekleştirilemez. Bunun 
yanında yolsuzluk yapanların ihbar edilmesi özendirilmelidir. Bu konuda mevzuatımızda üç 
farklı kanunda düzenleme bulunmaktadır. 1156 sayılı Kanuna Mugayir Tahakkuk ve 
Tediye Muamelatını ihbar Edenlere İkramiye itasına Dair Kanun’un 1. maddesinde, 578 
4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 35. maddesinde, 4458 sayılı Gümrük 
Kanunu’nun 233. maddesinde muhbirlere verilecek ikramiyelerle ilgili düzenlemeler 
bulunmaktadır. Yolsuzlukların ortaya çıkarılmasında muhbir ikramiyelerinin verilmesi 
önemli bir yöntem olarak görülmektedir.  

 

Kamu oyu desteğinin sağlanması konusunda sivil toplum örgütleri ile mutlaka  
işbirliğine gidilmesi gerekmektedir. “UNDP nin ülke deneyimleri, yolsuzlukla mücadele 
için sivil toplum örgütleri ile işbirliğinin faydalı olduğunun altını çizmektedir. Çünkü 
kanunlar caydırıcılık için yeterli değildir.”579 

 

Sonuç olarak, yolsuzlukla mücadele, toplumun bütün unsurlarının katılımı ile en 
etkin bir şekilde gerçekleştirilebilecektir.  

 

c.Yolsuzluk Araştırma-Soruşturma Örgütü 

 

Yolsuzlukla mücadelede en etkin tedbir, bu alanda  bağımsız yolsuzlukla mücadele 
birimi kurmaktır. Bu birimler soruşturma ve istihbarat  faaliyetleri yanında eğitim ve kamu 
oyu oluşturma faaliyetlerinde de bulunabilmelidir. Türkiye'de çeşitli denetim birimleri ve 
MASAK gibi örgütlenmeler olmasına rağmen, doğrudan yolsuzlukla mücadele edecek 
böyle bir  kurum bulunmamaktadır. 

 

“Yolsuzlukla savaşımın sürekli ve düzenli olması halinde etkisi artacaktır. Dolaysız 
olarak yolsuzluk konusuna eğilecek, yolsuzluk savlarını araştıracak ve soruşturacak 
bir yolsuzluğu önleme örgütünün kurulması süreklilik ve düzenlilik açısından 

                                                
577 Berkman, s.136. 

578 Uygulaması bulunmamaktadır. TBMM Meclis Araştırması Komisyon Raporu, s.79. 

579 Fighting Corruption, s.9. 
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gerekli görünmektedir. Farklı biçimlerde olmakla birlikte, bazı ülkelerde bu tür 
örgütler kurulmuştur.”580 

 

Yolsuzlukla mücadele konusunda bağımsız ve uzmanlaşmış bir kurum kurulmalıdır. 
Bu kurumun kuruluş kanununda  görevleri iyi tanımlanmalı, yolsuzlukla etkili biçimde 
mücadele için gerekli yetkilerle donatılmalıdır. Hakkında yolsuzluk iddiası bulunan kişiler 
için makam ve mevkiine bakılmaksızın soruşturma yapma yetkisi verilmelidir. Kurum 
çalışanlarının maaşları, kurumun çalışanlarınca yolsuzluk yapılmasına meydan 
verilmeyecek düzeyde olmalıdır. Kurum çalışanlarının aldıkları ihbar ve bilgileri, ihbarda 
bulunana zarara vermeyecek tarzda korumaları sağlanmalıdır 

 

Bu örgüt bir yandan yolsuzlukla mücadele konusunda gerekli operasyonları 
yaparken diğer yandan halkın bilgilendirilmesi, hatta yolsuzluk konularında eğitim 
verdirilmesi  görevleri bulunmalıdır. 

 

Ocak 2003’te 58’nci Hükümetin kamuoyuna açıkladığı Acil Eylem Planı’nda da;  
“Kamu hizmetlerine ilişkin hükümlerin açıklık, katılım ve kalite ilkelerine göre 
geliştirilmesi ve yolsuzlukla mücadelede uzman birimlerin güçlendirilmesi ve bunun sürekli 
eğitimle desteklenmesi ve kamu bilincinin güçlendirilmesi.”581 söz  konusu edilmiştir. 
Ancak Acil Eylem Planında bağımsız bir otoriteden değil, uzman birimlerin kurulmasından 
bahsedilmektedir 

 

Burada tartışılması gereken husus Türk İdare Hukuku açısından böyle bir bağımsız 
otoritenin kurulup kurulamayacağıdır. Bağımsız İdari Otoriteler olarak hukukumuzda yer 
alan kuruluşlar dayanaklarını Anayasanın 167. maddesinden alırlar. İlgili maddeye göre; 
“Devlet; para, kredi, sermaye, mal ve hizmet piyasalarının sağlıklı ve düzenli işlemelerini 
sağlayıcı ve geliştirici tedbirleri alır; piyasalarda fiili veya anlaşma sonucu doğacak 
tekelleşme ve kartelleşmeyi önler”  

 

Buradan anlaşılacağı üzere  idari ve mali özerkliğe sahip kuruluşlar; daha çok 
ekonomik düzende tekelleşmeyi önlemek üzere kurulurlar.  Böyle bir bağımsız otoritenin 
kurulmasının ancak anayasa değişikliği ile mümkün olabileceği görünmektedir. 

                                                
580 Berkman, s.128. 

581 TBMM Meclis Araştırması Komisyon Raporu, s.3. 
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M.TÜRK KAMU HİZMETİNDE YOLSUZLUKLA MÜCADELENİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Yolsuzluk insanoğlunun örgütlü toplum halinde yaşadığı ilk dönemlerden bu yana 
mevcuttur. Yolsuzluk, kamu görevlilerinin görevlerini kötüye kullanarak menfaat  
sağlaması olarak tanımlansa da, menfaat her zaman  maddi menfaat temini biçiminde 
gerçekleşmez. Bazen maddi menfaat karşılığı olmayan kayırmacılık gibi yolsuzluk suçları 
da işlenebilir. 

 

Yolsuzluk, toplumu hukuki, sosyal ve ekonomik olarak çeşitli şekillerde olumsuz 
olarak etkiler. Yolsuzluk örgütlü toplum yapısına zarar veren sosyal bir vakıadır; devlet 
örgütünü ve toplumsal yapıyı tahrip edici etkilere sahiptir. Yolsuzluk sebebiyle Devlete 
olan güvenin azalması devletin meşruiyetini sorgulanır hale getirir. 

  

Yolsuzluktan dolayı, hukuk devleti ilkesi zedelenmekte ve keyfilik kamu düzenine 
hakim olmaktadır. Yine yolsuzluk sebebiyle, vatandaşlar kamu hizmetinden aynı şartlarda 
istifade edememekte ve hukukun temel ilkelerinden olan eşitlik ilkesi zedelenmektedir. 

 

Türkiye’de yolsuzluk algılamalarının bir hayli yüksek olduğu ortaya çıkmaktadır. 
Uluslararası Şeffaflık Örgütünün 2005 yılı Yolsuzluk Algılamaları Endeksi’ne göre, 
Türkiye 3.5 puanla  159  ülke içerisinde 65. sırada yer almıştır.  

 

Yıllar itibariyle de 2005 yılı hariç, Türkiye endekse alınan ülkeler içerisinde daima 
endeksin ikinci kısmında  yer almıştır. Özellikle 2002-2003-2004 yıllarında yolsuzluk 
algılama endeksinin 3.0 derecesine çok yakın olması yolsuzluğun bir hayli yaygın 
olduğunun göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 

Ülkemizde, her yeni iktidarın işbaşına gelmesi ile birlikte geçmişe yönelik bir 
araştırma komisyonu kurularak yolsuzlukla mücadele edilmeye çalışılmaktadır. 
Yolsuzlukla mücadele yöntemleri, adeta daha önceki iktidarlarla hesaplaşma tarzı haline 
gelmektedir.  

 

İnsan unsurunun olduğu her yerde  kişisel menfaat kaygısının gözetilmesi 
kaçınılmazdır. Bu sebeple, yolsuzluğun tamamen ortadan kaldırılması nerede ise 
imkansızdır. Ancak devletin fonksiyonlarını sona erdirecek boyuta ulaşması toplumsal  
felakete yol açacaktır. 

 

Yolsuzluğa karşı tedbirler üretilmesi son derece hayati önem taşımaktadır. 
Yolsuzluk, kurumsal çürümeyi göstermektedir. Fakir ülkelerin kurumsallaşması, genellikle  
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zengin ülkelere göre daha zayıftır. Bu yüzden fakir ülkelerde daha fazla yolsuzluk ve daha 
zayıf ekonomik yapı bulunmaktadır. Yolsuzluğun önlenmesi için kapsamlı bir reform 
yapılması ile sistemin iyileştirilmesi mümkündür; bir başka anlatımla yolsuzlukla mücadele 
sistemin kendisinden bağımsız düşünülemez. Yolsuzluğu önlemek için cezalandırılma 
tehdidi ile caydırmak, önleyici tedbirler geliştirmek, yolsuzluk konusunda eğitim 
programları hazırlamak elbette faydalı olacak tedbirlerdir. Ancak bu tedbirler her zaman sığ 
önlemler olarak karşımıza çıkacaktır. Bu tedbirlerin reformlar biçiminde gerçekleştirilmesi 
gerekir. Ancak, reformlar kurumlar düzeyinde yapılır. Eğer bir reform gayreti  
kurumsallaştırılamazsa bir hükümet değişikliğinde bu çaba tamamen ortadan kalkacak yada 
yön değiştirecektir. 

 

Yolsuzluğu önlenmenin ilk şartı iyi yönetimin sağlanmasıdır. İyi yönetim, siyasi 
gücün, politik tercihlerinin ağır bastığı bir idare tarzı değildir. İyi yönetim  yönetilenler ile 
yönetimin çıkarlarının uyuştuğu bir ortamı ifade eder. Yolsuzlukla mücadele bir anda 
geçekleştirilemez; zaman alıcı reformları gerektirir. Uzun süreli ve sürdürülebilir stratejiler 
hukuki reformların gerçekleştirilmesi ile  sağlanabilir. Ancak iyi yönetim sayesinde, halkla 
bütünleşme sağlanarak yönetimin meşruiyeti  otoriteye dayanmaksızın gerçekleştirilir. 

 

Demokratik toplumlarda, Devletin temel hukuki yapısını belirleyen yasama organı, 
yolsuzluğa yol açan  hukuki düzenlemeleri değiştirmek ve gerekli tedbirleri almakla 
yetkilidir. İyi yönetime geçişte de en önemli görev yasama organına düşmektedir. 
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SONUÇ 

 

Bu araştırmanın tezi kamusal faaliyetlere iyi yönetimin hakim olması ile  
yolsuzluğun önlenebileceğidir. Bu teze göre bataklıktaki sivri sineklerle uğraşılması yerine 
sistem üzerinde yoğunlaşılması sağlanmalı ve bataklık kurutulmalıdır. Bu tezde bataklığın 
kurutulmasını ise iyi yönetim temsil etmektedir.  

 

Çalışmanın birinci bölümünde iyi yönetime dair tespitler yapılmıştır. Bu çalışmada 
Avrupa İyi Yönetim Kodu dikkate alınarak iyi yönetim kavramı ortaya konulmaya 
çalışılmıştır. İyi yönetim (good administration)  insan haklarına saygılı, bireysel 
özgürlüklerin korunduğu ve hukukun üstünlünün bulunduğu bir yönetim olarak karşımıza 
çıkar. İyi yönetimde bireylerin devlete karşı hakları diğer yönetimlere nazaran daha iyi 
korunabilir. İyi yönetim idare açısından bir mükellefiyet, yönetilenler açısından bir hakkı 
ifade etmektedir. 

 

Daha sonra Türk Hukuku iyi yönetim açısından değerlendirilmiştir. İyi yönetimi 
sağlayacağı düşünülen bir takım hukuki mekanizmalar açısından Türk Kamu Hukukunun 
tamamen eksik olmadığı görülmektedir. Avrupa İyi Yönetim Kodunda iyi yönetim için 
belirlenen ilk ilke olan hukuk devleti ilkesinin Türk Anayasa düzeninin temel ilkelerinden 
olduğu görülmektedir. Ancak iyi yönetim açısından Türk Kamu Yönetimi’nin en büyük 
eksikliğinin Genel İdari Usul Kanunu’nun bulunmaması olduğu anlaşılmaktadır. İdari Usul 
Kanunu çalışmaları 1996 yılında başlamasına rağmen, bilgi edinme hakkının müstakil bir 
kanun halinde düzenlenmesi dışında bir bütün olarak kanun haline getirilememiştir. Genel 
idari usulün bir parçası olan bilgi edinme hakkı Türk Mevzuatına, 24.10.2003 tarih ve 
25269 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan  4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’yla 
girmiştir. 

 

Avrupa İyi Yönetim Kodunda yer alan ilkelerin Avrupa Ombudsmanına şikayetten 
başka bir müeyyide ile korunmadıkları anlaşılmaktadır. Bu açıdan iyi yönetim ilkelerinin iç 
hukuka geçirilmesi ve yaptırımla korunması gerektiği ortaya çıkmaktadır. İyi yönetim 
ilkelerinin iç hukuka geçirilmesi suretiyle insan onuruna uygun, devlete karşı birey 
haklarının daha iyi korunduğu bir sistem kurulması mümkün olacaktır. 

 

İkinci bölümde önce genel olarak yolsuzluk kavramı ortaya konulduktan sonra Türk 
Kamu Yönetiminde yolsuzluğun boyutları ele alınmıştır. Örgütlü toplum yapısına zarar 
veren ve toplumsal yapıyı tahrip eden yolsuzluk, kamu görevlilerinin görevlerini kötüye 
kullanarak menfaat  sağlaması olarak tanımlanmıştır. 
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Türkiye’de yolsuzluk oranının bi hayli yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Uluslararası 
Şeffaflık Örgütünün 2005 yılı Yolsuzluk Algılamaları Endeksine göre, Türkiye 3.5 puanla  
159  ülke içerisinde 65. sırada yer almıştır.  

 

2004 yılına kadar  Türkiye endekse alınan ülkeler içerisinde daima endeksin ikinci 
kısmında  yer almıştır. 2005 yılında endekse alınan 159 ülke içinde ilk kısmında yer 
almıştır. Son yıllardaki yolsuzluk algılama endeksinin 3.0 derecesine çok yakın olması 
Türkiye’de yolsuzluğun bir hayli yaygın olduğunun göstergesi olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 

 

Ancak bu arada bir tespit daha yapılmalıdır. Yolsuzluğun boyutlarını ortaya koyan 
hiçbir araştırma ve  çalışma nesnel nitelikli değildir. Bu konuda araştırma yapan 
Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün (Transparency International) çalışması yolsuzluk 
algılama endeksleri üzerine kuruludur. Uluslararası Şeffaflık Örgütü en az üç örgütün 
çalışmasından yararlanmak suretiyle çeşitli ülkelerin yolsuzluk düzeyini belirlemeye 
çalışmaktadır. Örgütün sistemi yolsuzluğu algılama tespitlerine dayanmaktadır. Algılama 
düzeyi ise ankete katılanın toplumsal kültürü, eğitim seviyesi, mesleki konumu gibi 
faktörlerin etkisi ile değişiklik gösterebilir. Bütün bunlar örgütün çalışmasının bir takım 
sübjektif değerler içerdiğini göstermektedir. Tarihte Sparta kentinde yaşayanların hırsızlığı 
bir kahramanlık olarak algıladıklarını belirlemek sübjektif yargıların bazen yanıltıcı 
olabileceği sonucuna ulaştırır. Ancak yine de algılama endeksleri ülkelerdeki yolsuzluk 
düzeyi hakkında önemli derecede fikir sahibi olmamızı sağlamaktadır. 

 

Yolsuzluk ve iyi yönetim birlikte değerlendirildiğine, iyi yönetimin tersinin 
yolsuzluk olmadığı; ancak yolsuzluğun bir kötü yönetim  tarzının sonucu olduğu ortaya 
çıkar. İyi yönetimin tersi kötü yönetimdir. Kötü yönetim idarenin işleyişinde kusurlu 
davranılmasıdır. Bu kusur kamu hizmetinin hiç işlememesi, eksik işlemesi yada kötü 
işlemesi biçiminde ortaya çıkabilir. Kamu hizmetleri kamu görevlileri eliyle yerine getirilir 
ve bu kusurlar kamu görevlilerinin hata veya ihmalleri ile meydana gelmektedir. Ancak 
yolsuzluk hata ve ihmal suretiyle işlenen fiillerden farklı  olarak kamu görevlileri tarafından 
menfaat temini suretiyle gerçekleşir. Her yolsuzluk olayı kötü yönetimin sorunudur. Çünkü, 
yolsuzluklarla hizmet kötü işlemektedir. 

 

Sistemin iyi oluşturulması suretiyle tek tek yapılan her hizmetin hatalı olup 
olmadığı kontrol edilmek yerine, sistem üzerinde yoğunlaşarak, hataların ortaya çıkmasına 
sebep olmayacak bir sistem kurulması iyi yönetimin özünü oluşturacaktır. İyi yönetimin 
gerçekleştirilmesi halinde yolsuzluklar tamamen önlenebilir mi? Bu hususu yolsuzluk 
sebepleri ile iyi yönetim ilkelerini karşılaştırmak suretiyle ortaya koyabiliriz. 

 

Yolsuzluğun sebepleri sayılırken bu sebeplerin yolsuzluğun ekonomik sebepleri, 
hukuki sebepleri ve sosyal sebepleri olduğunu belirterek, bunları üç başlık altında 
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toplamıştık. Ekonomik sebepler ise devletin ekonomiye aşırı müdahalesi, kayıt dışı 
ekonomi ve ücretlerin  düşük olması olarak belirlenmişti. 

 

Devletin ekonomik hayata müdahalesi, ekonomik hayatın düzenlenmesi 
(regülasyon) sübvanse edilmesi yada vergilendirilmesi biçiminde olabilir. Düzenleme 
suretiyle müdahale, belli bir kotanın üzerinde üretim yaptırılmaması yada üretimin izin 
verilen kişilere yaptırılması suretiyle gerçekleştirilir. Ayrıca fiyatların düzenlenmesi ile de 
ekonomik hayata müdahale edilebilir. Yine devlet asgari ücreti belirlemek yada özürlülere 
iş imkanı sağlanmak amacıyla standartlar getirebilir. Kredi arzı yada döviz kuru devlet 
tarafından kontrol edilebilir. 

 

Devletin ekonomik hayata hiç müdahale etmemesi halinde yolsuzluk vakıasının 
baştan itibaren engelleneceği düşünülebilir. Ancak sosyal devlet gereği olarak asgari ücretin 
belirlemesi, özürlülere iş bulunması yada iş yerlerine belli standartlar getirmesi 
zorunluluktur. Gıda üretimi yapan bir işyerine standartlar getirilmemesi yada 
denetlenmemesi  toplum sağlığını tehdit edici sonuçlar doğurabilecektir. O halde devletin 
ekonomik hayattan tamamen çekilmesi mümkün değildir. 

 

Bunu yanında, üretim izninin kotaya yada ruhsata tabi tutulması, bir kısım 
üreticilere izin verilmesine, diğer bir kısmına izin verilmemesine sebep olabilir. Örneğin 
haşhaş üretimi belli bir kotaya tabidir ve izin verilen üreticiler üretim yapabilirler. Bu izni 
elde etmek isteyenler kamu görevlileri ile anlaşmak suretiyle ve rüşvet vererek izin alabilir 
mi? İyi yönetim ilkeleri bunu engelleyebilir mi? İyi yönetimin eşitlik ilkesi uyarınca izin 
verilecek üreticilerle ilgili olarak net kurallar konulması, şeffaflık ilkesi gereği müracaatın 
belli bir süreye bağlı tutulması, müracaat şartlarının herkese duyurulması, izin 
alamayanların hukuk devleti ilkesi gereği yargı yoluyla hakkını arayabilmesi, niçin izin 
verilmediği ile ilgi bilgi edinme hakkının kullanması yolsuzluk için önemli bir engel 
oluşturacaktır. 

 

Ekonomik hayata müdahale kamu harcamalarının yapılması suretiyle de 
gerçekleştirilebilir. Kamu harcamalarının yapılması en çok ihale suretiyle gerçekleştirilir. 
Bu konuda da ihale aşamasında  şeffaflığın sağlanması en önemli iyi yönetim tedbiri 
olacaktır. 4734 sayılı Kanun  5. maddesinde saydamlık bir ilke olarak kabul edilmiş, 13. 
maddesi ile de ihale ilan süreleri bir hayli uzatılmıştır. 

 

Devletin ekonomik hayata müdahalesi denetimler ve sonucunda idari yaptırımlar 
suretiyle de olabilecektir. Bu açıdan da  benzer her işletmenin denetlenmesi suretiyle 
eşitliğin sağlanması, idari yaptırımlarda keyfi davranılmaması ve ölçülü olunması hep iyi 
yönetimin gereğidir. 
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Bütün bunlara karşılık iyi yönetim uygulanarak yolsuzluk tamamen engellenebilir 
mi? Ruhsat alma gereğine rağmen ruhsat almadan üretim yapanların bulunması idari 
denetimi ve idari yaptırımı gerektirmektedir. Bu noktada insan unsuru ön plana 
çıkmaktadır. İnsan unsurunun olduğu her yerde kişisel menfaatlerin olması mümkündür. Bu 
sebeple yolsuzluk halinde alınacak diğer tedbirlere ihtiyaç doğmaktadır. Bu sebeple, ceza 
Kanununda yolsuzluk suçlarına yer verilmesi, yolsuzluk suçlarını tespit edecek 
örgütlenmeye gidilmesi gibi bir takım  lüzumlu tedbirlere ihtiyaç olacaktır. 

 

Kayıt dışı ekonomi; hem kanunlarla yasaklanmış faaliyetlerle, hem de kanunlara 
uygun ancak kayıt dışı eylemlerle devletin kontrolü dışında kalan ekonomik faaliyetleri 
ifade etmektedir. Kanuna aykırı olmayan ancak kamunun kayıtlarından kaçırılan faaliyetler 
daha çok vergi ödemekten kaçınmak için gerçekleştirilen davranışlardır. Kayıt dışı 
ekonominin ikinci ama daha önemli ayağı kara para aklama suretiyle kanunlara aykırı 
davranılmasıdır. Her iki halde de yolsuzluk suçunun oluşması için kamu görevlilerinin bu 
suçlara karışması gerekir. Bu tür suçların engellenmesi ancak denetlenmesi suretiyle 
sağlanabilir. Ancak kara para aklanmasında çok defa konunun uzmanı bir kamu 
görevlisinin katılımı gerekmektedir. Bu durumda denetim öncesinde de  bir takım 
faaliyetler kamu görevlilerince bilinmektedir. Özellikle kara para aklanması suçu daha çok 
organize faaliyetlerle işlenmekte olup, daha karmaşık bir yapıya sahiptir. Bu sebeple sadece 
iyi yönetimin tesisi bu tür suçları ve kamu görevlilerinin buna karışmasını 
engelleyemeyecektir.  

  

“Yolsuzluklar ve kara para aklama ile mücadelenin günümüzdeki temel problemi, 
yolsuzluk ve aklama olaylarını saptama güçlüğü değildir. Sorun, adaletin önüne 
suçun delillerini getirmek, failleri tespit etmek ve mahkum ettirmek hususlarında 
ortaya çıkmaktadır.”582 

 

O halde iyi yönetim kaidelerinin yanında özellikle kara paranın aklanması suretiyle 
işlenen suçlarda MASAK gibi örgütlerin oluşumu gereklilik arz etmektedir. 

 

Kamu görevlilerinin ücretlerin düşük olması; Kamu görevlilerinin maaşlarının 
özel kesime göre düşük olması, aynı işi yapanların aynı ücreti alamamaları ekonomik 
yolsuzluk sebeplerinden biri olarak görülmektedir. Mukayeseli çalışmalarda  kamu 
görevlilerinin düşük olan maaşları ile yolsuzluk endeksi arasında  doğrudan bir ilişki 
bulunmuştur.583  

 

Kamu görevlilerinin verilen ücretlerin düşük olması sebebiyle uygulanabilecek olan 
iyi yönetim ilkesi eşitlik ilkesidir. Diğer bir ifade ile "eşit işe eşit ücret”verilmesidir.  

                                                
582 TBMM Meclis Araştırması Komisyon Raporu, s.125.  

583 Adaman/ Çarkoğlu/ Şenatalar, s.19. 
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Ancak kamu görevinin bir istihdam kaynağı olarak görüldüğü gelişmekte olan 
ülkelerde aşırı istihdam sebebiyle aynı işi daha fazla görevli yerine getirmektedir. Aşırı 
istihdam ise daha az ücretlendirmeye sebep olmaktadır. Bu bir siyasal tercih sorunudur ve 
iyi yönetim ile çözüm sağlanamayacak bir vakıadır. 

 

Hukuki sebepler olarak, keyfi takdir yetkisi kullanımı, kamu hizmetlerinde 
şeffaflığın yetersizliği, cezaların yetersizliği, kamu personeli istihdamında liyakatın 
gözetilmemesi olarak belirlenmiştir. 

 

Keyfi takdir yetkisi kullanımı; çok açık olarak Avrupa İyi Yönetim Kodunun 7. 
maddesinde düzenlenmiştir.  

 

Kamu hizmetlerinde şeffaflığın bulunmaması hususu ise, bilgi edinme hakkının 
tanınması ile büyük oranda giderilebilecek bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 

Cezaların yetersiz olması;  Cezaların yolsuzluk yapanları caydıracak derecede ağır 
olmaması yada cezaların bir şekilde yolsuzluk yapanlar hakkında uygulanmaması, 
yolsuzluğun artmasının en temel sebeplerinden biri olarak görünmektedir. Ancak yolsuzluk 
suçuna verilecek cezanın artırılması yolsuzluğun biçimini değiştirebilir. Yüksek oranda 
cezalar daha yüksek yolsuzluk seviyelerine sebep olabilecektir. Ceza eğer rüşvet miktarına 
bağlı ise kamu görevlisi rüşvet miktarını düşürüp, rüşvet alacağı kişilerin sayısını artırabilir. 
O halde burada en önemli tedbir bağımsız  yargının bulunmasıdır. Bu ise hukuk devleti 
kavramı içerisinde iyi yönetimin bir ilkesi olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 

Kamu personeli istihdamında liyakatın gözetilmemesi; Kamu personelinin işe 
alınmasında yada yükselmesinde liyakat esasın uyulmaması bir yolsuzluk biçimi olarak 
karşımıza çıkar. Daha çok iş imkanlarının kıt olduğu ülkelerde kamu görevleri istihdam için 
önemli bir fırsattır. Ancak bu fırsatı daha çok politik kayırmacılık yolu ile kullanmak 
isteyenler olacaktır. İyi yönetimin buna karşı tedbiri eşitlik ilkesi olarak karşımıza çıkar. 
Ancak ilgili bölümlerde belirtildiği üzere yönetim gereği müsteşarlık, valilik gibi bazı 
görevler hükümetlerin programlarını uygulamaları için önemli kadrolar olması sebebiyle 
bunlara yapılacak atamalar istisnai atama sayılmalıdır. Diğer durumlarda ise eşitlik ilkesi 
gereğince tercih yapılmalı, liyakatlı olanlar istihdam eilmelidir. 

 

Sosyal sebepler olarak hızlı nüfus artışı, hızlı kentleşme ve eğitim eksikliği 
belirlenmişti. 
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Hızlı nüfus artışı; Nüfus artışına karşılık yeterli iş imkanları geliştirilememesi, 
nüfus artışına paralel geliştirilemeyen kamu hizmetlerinin kalitesinin düşmesi gibi 
sebeplerle çeşitli yolsuzluk fiillerine rastlamak mümkündür.  

 

Hızlı kentleşme, yine kentte istihdam sıkıntıları, kaçak yapılaşma, altyapı sorunları 
gibi bir takım sorunları beraberinde getirmekte, hızlı kentleşmeye paralel kamu hizmeti 
sunulamaması yolsuzluk suçlarına davetiye çıkarmaktadır. 

 

Eğitim kalitesinin yetersizliği, köşe dönmeci bir zihniyete yol açmaktadır.  

 

Ancak hızlı nüfus artışı, hızlı kentleşme, eğitim yetersizliği gibi sorunlar hukuki 
olmaktan çok sosyal sorunlar olarak karşımıza çıkar. Yolsuzluğun sosyal sebeplerine 
karşılık İyi Yönetim Kodunda tedbir öngörülmemiştir. 

 

O halde İyi Yönetim Kodunda belirtilen, hukukun üstünlüğü, keyfi davranmama, 
adil davranma, işlemlerde gerekçe getirilmesi, karar alınmasında makul süre, bilgi edinme 
hakkı gibi iyi yönetim ilkeleri yolsuzluk için önemli tedbirler olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Ancak yolsuzluğun sebepleri ve iyi yönetim ilkelerinin karşılaştırılması ile yapılan 
değerlendirmede; yolsuzluğun hukuki sebepleri için getirilecek iyi yönetim ilkelerinin 
yeterli olabileceği düşünülse bile, ekonomik sebepler arasında belirtilen kara para 
aklanması hususunun karmaşık yapısı, kamu personeli istihdamındaki siyasal sorunlar ve 
sosyal sebeplere karşılık İyi Yönetim Kodunun kafi gelmemesi gibi sebeplerle iyi 
yönetimin önemli bir tedbir olduğu, ancak tek başına yeterli olmadığı sonucuna varabiliriz. 

 

İyi yönetime paralel olarak, yolsuzlukla mücadele konusunda bağımsız ve 
uzmanlaşmış bir kurum kurulmalıdır. Bu kurumun, kuruluş kanununda  görevleri iyi 
tanımlanmalı, yolsuzlukla etkili biçimde mücadele için gerekli yetkilerle donatılmalıdır. 
Hakkında yolsuzluk iddiası bulunan kişilerin makam ve mevkiine bakılmaksızın 
soruşturma yapma yetkisi verilmelidir. Kurum çalışanlarının maaşları, kurumun çalışanları 
tarafından yolsuzluk yapılmasına meydan verilmeyecek miktarda olmalıdır. Kurum 
çalışanlarının aldıkları ihbar ve bilgileri, ihbarda bulunana zarara vermeyecek tarzda 
korumaları sağlanmalıdır 

 

Yasama dokunulmazlığı, memurların özel yargılanma hukuku, hakim ve savcıların 
özel yargılanma usulleri gibi koruma duvarları kaldırılmalı, sadece hangi unvandaki kamu 
görevlisinin hangi mahkeme huzurunda yargılanacağının belirlenmesi yeterli sayılmalıdır. 

 

Sonuç olarak sadece sistem üzerinde yoğunlaşarak iyi yönetimin sağlanması ile 
yolsuzluklar tamamen önlenemeyeceğini ifade etmek gerekmektedir. Yolsuzluk ve 
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yolsuzlukla mücadele üzerinde çalışma yapan araştırmacı ve yazarların üzerinde ittifak 
ettikleri nokta yolsuzluğun tamamen engellenmesinin mümkün olmadığıdır. Bu sebeple 
mümkün olduğu kadar azaltılması gerekmektedir. O halde sadece iyi yönetimin sağlanması 
ile yolsuzluk vakıasının sona erdirilmeyeceği belirlenerek diğer yolsuzlukla mücadele 
yöntemlerinden de vazgeçilmeden iyi yönetimin tesisi sağlanmalıdır. Yolsuzluğun 
önlenmesi için kapsamlı bir reform yapılarak  sistemin iyileştirilmesi  mümkün olacaktır. 
Uzun süreli ve sürdürülebilir stratejiler hukuki reformların gerçekleştirilmesi ile  
sağlanabilir. Ancak iyi yönetim sayesinde, yönetilenler ile yönetimin çıkarlarının uyuştuğu 
bir ortamı sağlanarak reformlar yapılabilir. Yapılacak  reformların  kurumlar düzeyinde 
yapılması sağlamalı, her hükümet değişikliğinde ortadan kaldırılmamalıdır. 
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